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Csendben Isten előtt

A Lelkipásztor egyházunk szívverése
Csendben Istennek adok hálát azért, hogy a Lelkipásztor évtizede

ken keresztül végezte szolgálatát. Kis diákként megilletődötten figyel
tem Molitorisz János bácsi szerkesztői munkáját. Két szerkesztő: 
D. Dr. Ottlyk Ernő és Dr. Prőhle Károly teológiai tanáraimként tanítot
tak az emberré lett Jézusra nézni, s a történelemben munkálkodó Is
tenre figyelni. Áldott az Isten, aki bölcsesség, szeretet és ismeret leiké
vel ajándékozta meg Dr. Prőhle Károlyt, a Lelkipásztor volt felelős szer
kesztőjét, akitől a „stafétabotot” egyházunk vezetőségének megbízásából 
most átvettem. Isten tegye gyümölcsözővé azt a munkát, amit ő a Lelki- 
pásztoron keresztül is végzett közöttünk.

Csendben megköszönöm Istennek, hogy Jézus Krisztus által tanított 
meg őt, az élet Istenét igazán szeretni, s embertársaimért krisztusi in
dulattal munkálkodni. Az élő Jézustól tanultam meg, hogy őt követni 
azt jelenti: örömmondó lelkésznek lenni! Tőle kérek új erőt új szolgá
latomhoz és munkámhoz. Tudom, hogy Jézus feltámadott Űrként jár a 
történelemben és munkálkodik egyházunkban, ezért a Lelkipásztor min
den sora, minden betűje a Krisztussal járó emberek örömét kell, hogy 
sugározza, s segítse az egyházban és a világban szolgáló lelkészeket és 
hivőket szüntelenül örvendezve élni és munkálkodni.

A Lelkipásztor egyházunk szívverése. Feladata az — mint a szívé 
a testben —, hogy diakóniai teológiánkat, mint valami éltető vért el
juttassa egyházunk lelkészeihez, tagjaihoz. Tükröznie kell azt az inten
zív teológiai munkát, amelyik egyházunkban végbemegy. — Ahhoz, hogy 
a „testben a vérkeringés” normális legyen, s végezhesse a szív ritmikus 
munkáját, minden egyes „sejt” aktivitására is szükség van.

A Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat. Pluralista teológiai áramla
tok hatása alatt élünk. Szakfolyóiratunk bizonyságát adja annak, hogy 
ismerjük a „legmodernebb” és a legújabb teológiai irányzatokat. Mi azon
ban a diakóniai teológia alapján állunk! „A  diakóniai teológia útjára 
nem azért léptünk, mert az adott történelmi körülmények között nem 
volt más lehetőségünk, hanem azért, mert Isten az új történelmi körül
mények között Szentlelke által jobban megismertette velünk Jézus Krisz
tus személyét, váltságművét és minden szolgálatát az evangéliumban 
való mélyebbrehatolás által és ennek nyomán változtattuk meg útjainkat 
és kezdtünk «-új szántást" szolgálatunkban.” (Dr. Káldy Zoltán)

Soha nem tévesztjük szem elől, hogy itt, a szocializmust építő tár
sadalomban munkáltuk ki és munkáljuk ki szolgáló teológiánkat a törté
nelemben járó Istenre figyelve, s az ő akaratát megcselekedve. Erőnket 
nem forgácsoljuk széjjel, hanem együtt járjuk a szeretet és szolgálat 
teológiájának útját. Ami ezen az úton járásban mások teológiai felisme
réséből segít minket, azt örömmel építjük be teológiánkba, azokkal együtt 
megyünk a Feltámadott után — a világ bármelyik részén éljenek is. 
Diakóniai teológiánk útján való járásban semmiféle visszahúzó erő nem 
akadályozhat minket, sem „más vágányra” át nem állíthat.
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A Lelkipásztoron keresztül a hit bizonyságtétele fakad.
A hit nem tud mit kezedni a „Halott az Isten” teológiával, de nem 

akar tudni arról az Istenről sem, akinek hatalma és „életfeltétele” csak 
bizonyos társadalmi rendekben biztosított.

A Lelkipásztor a hitből fakadó felelős szeretet mértéke szerint vizs
gálja modern életünk társadalmi, szociális, gazdasági és politikai össze
tevőit. A hit bizonyosságával határozottan foglal állást az élet minden 
kérdésében. Állásfoglalásunk hitből fakad, de a hit soha nem lehet meg
alkuvó tehetetlenség vagy bizonytalanság. Egy korrekt hivatalnok mindig 
„felülről” vár eligazítást, ha olyan kérdés vetődik fel, amire vonatkozó
lag még nem kapott utasítást. A felelős döntést nem vállalja. Lelkészi 
szolgálatunk — de a keresztyén élet is —, felelős döntések sorozata. A 
lelkészek — keresztyének — határozatlanságát és bátortalanságát nem 
lehet korrektségnek nevezni. Az sokital inkább megalkuvás és a felelősség 
elhárítása.

„Nagyon gyakran az igehirdetők az igazságot úgy hirdetik meg a cik
kekben, rádióban vagy a szószékeken, mintha azok felülről kapott uta
sítások lennének, s nem a hitbeli felismerésekről való bizonyságtétel. 
Az ilyen lelkészek nem exponálják magukat és nem ragadják meg a 
történelmi eseményeket, ök  a jámbor „ártatlanok és kegyesek”, de az 
ilyen „kegyes” igehirdetések feleslegesek, s mint minden, ami felesleges, 
terhes is” . (R. Bohrén) A bátortalan és határozatlan dolgozatok és ige
hirdetések csak teherként nehezednek a lelkésztársakra és a gyülekeze
tekre. A bátortalan, bizonytalan és félelmekkel teli lelkész azért nem 
tud soha örvendezni és örömöt hirdetni, mert nem engedte félelmeit a 
győztes Krisztus által legyőzni. „Ahogyan nő az igehirdető határozottsá
ga és bátorsága, ugyanúgy nő öröme is. A bizonytalan és bátortalan lel
kész soha nem meri kimondani azt, amit Isten itt és most cselekszik.” 
(E. Fuchs)

Cikkeinken tükröződni kell, hogy írójuk a diakóniai teológia alap
ján áll. Ez nem jelentheti csupán azt, hogy a cikkekben, dolgozatokban 
— a püspökök vagy a szerkesztő „szemét kiszúrni” akaróan — szerepel 
néhányszor a „diakóma” vagy „szolgálat” kifejezés. Egész irányvona
lának, szellemének kell erről tanúskodni még akkor is, ha a „diakónia” 
vagy „szeretet” fogalma egyszer sem kerül leírásra abban.

Hitünk és Istentől kapott józan eszünk egyértelmű egyházpolitikai 
állásfoglalásra késztet. Nem egyházpolitikánk teremti teológiánkat, de 
teológiánkból fakad egyházpolitikánk, társadalmi és szociális kérdések
kel kapcsolatos mondanivalónk.

Minden cikk, tanulmány, dolgozat és igehirdetés írójának tudnia 
kell miért írt a Lelkipásztorba itt és ma, a szocializmust építő magyar 
társadalomban. Minden írásnak egyházunk szolgálatát kell előbbre vinni. 
Azoknak erősíteni kell a hitben meglankadtakat. Kell, hogy a bizony
talanokat határozott állásfoglalásra buzdítsa és nevelje.

Emberi íráson keresztül a Szentlélek nevel minket a Krisztus után 
járásra. A Lelkipásztor feladata az, hogy velünk „együttlépésre” tanít
sa, hívogassa és szólítgassa azokat is, akik tradicionális vagy baráti meg
kötöttségek, „gátlások” és rosszul értelmezett apolitikus magatartás miatt 
ma még nem járnak velünk. Biztos vagyok abban, hogy lelkésztestvéreim 
őszintén szeretik népünket, hazánkat. Isten iránti hűségből, s népünkhöz 
kapcsolódó szeretetből egyre több lelkész tollából fakad majd a bizony
ságtétel, útmutatás, előre lendítő cikk és igehirdetés.
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Írói soha nem menekülhetnek az „elteologizálásba” vagy „vénasszo- 
nyos mesékbe” . Látóterünkben levő valamennyi kérdésre Isten igéjének 
világosságában, s a történelem Urához kötött hitünkkel és tudásunkkal 
kell feleletet adni. Minden cikkíró arra a kérdésére ad feleletet, hogyan 
hallotta meg Isten üzenetét a „mára”. „Nem lehet megállni az egyház 
életében! Mindig új helyzet, mindig friss szituáció vetődik fel. Ö maga 
vezérel! Lehet régi tanítással megmaradni? Nem kényszerítette rá Isten 
házanépét, az egyházat, hogy mindig keresse: merre vezeti az út az egy
ház népét; mi az akarata?!” (Dr. Ottlyk Ernő)

Isten üzenetét tisztán és igazán nem akkor szólaltatjuk meg, amikor 
vallásos, „teológiai” kérdéseket vetünk fel és válaszolunk meg. A Lel
kipásztornak a ma világának kérdéseire kell feleletet adni, ha életképes 
akar lenni. A „csak vallásos” kérdésekkel foglalatoskodás az Isten előtti 
önigazolásnak és önigazságnak a legintimebb formája lehet, s rafinált 
kísérlet arra, hogy Istent bizonyos korlátok közé zárjuk és Vele vagy 
Róla vallásos manipulációba kezdjünk. A keresztyén istentiszteletet és 
életet nem szabad „kultikus provinciává” süllyeszteni. A mindennapok 
„okos istentisztelete” a mi profán világunkba, az életbe vezet minket.

A Lelkipásztoron keresztül az élet lüktet, mert Jézus Krisztus az 
Élet. Az egyház szolgálata, teológiai munkánk nem egyszerűen „a túl
világgal való foglalkozás” . — Az új eget és új földet, üdvösségünket Is
ten készítette el, s ingyen kegyelemből ajándékozza azt nekünk, minden 
emberi „besegítés” nélkül. — Ha a világtól elvonatkoztatott „végső” kér
désekkel foglalkoznánk csupán, akkor a Lelkipásztor arculata olyan „vér
szegény és sápadt” lenne, mint az emberarcok a neonfényben. „Az a 
teológia, amelyik állandóan csak a végső kérdésekkel foglalkozik, az 
olyan, mint a szellemekkel manipuláló okkultizmus. Az ilyen teologízá- 
lás a kispolgári testbe bújtatott szektás lélek tevékenysége.” (W. Jetter) 
Ez a tevékenység ellene mond a keresztyénekben egyre inkább feltáma
dó krisztusi indulatnak, s meggátol sokakat abban, hogy Istennek enge
delmeskedve a ma cselekvésének lehetőségét felismerjék, s ott Isten aka
ratát megcselekedjék. Egy egész folóalbumoit lehetne összeállítani olyan 
teológus-arcokból, akik a jelen feladata elől az „ígéretes jövendőre”, 
vagy a múlandóság fátyolán keresztül a „nagyon szépnek tetsző múltra” 
kacsintgatnak.

Ha az egyház igehirdetésével és teológiájával hozzájárul ahhoz, hogy 
a keresztyének a hitet komolyan véve cselekedjenek a mindennapi élet
ben, akkor az egyház szava és teológiája feloldódik elvontságából, s az 
Ige testté lesz az egyház életfolytatásában, a világban, az emberek között. 
Az Ige és a hit az egyetlen lehetőség, ahol Isten és ember találkozhatik 
egymással, s ez a találkozás exisztenciális valóság lesz. Isten Szentlelke 
a keresztyént igazán emberré formálja, miközben hívővé teszi. Arra kell 
törekednünk, hogy ne teológiai elméleteket gyártó szakemberek — vagy 
kontár „fusizók” legyünk — hanem Istennek prófétai bátorsággal meg
áldott követei, akik Isten akaratát szólaltatják meg, s cselekszik azt az 
élet szürke hétköznapjaiban. Ezért írja Nagy Tibor lelkész jelentésében: 
„Az egyháznak hinni kell abban, hogy van mondanivalója a mai élet 
minden kérdésében, s hogy a keresztyén hit igényt tart az egész világ 
minden ügyében való részvételre, s van Istentől nyert felhatalmazása 
hirdetni az ö  akaratát.”

A Lelkipásztor tájékoztat és tájékozottságra nevel. Az Evangélium 
történelmi jelenség a történelembe lépő élő Jézus által, történelmet for-

A Lelkipásztoron keresztül Isten mai akarata hangzik.
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máivá, s arra hatást gyakorolva. A Lelkipásztor a történelemben járó 
Krisztusra tanít figyelni. A metafizikai kérdések körüli, vagy „nagyhan
gú ideológiai viták” helyett azt az utat és módot keresi, ahol és ahogyan 
a keresztyének az embertárs hasznára, szolgálatára és Isten dicsőségére 
lehetnek hazánkban és szerte ezen a világon.

A helyes tájékoztatás nyíltságra és nyitottságra nevel. Korunk a 
„krízisek” és a „nagykorúvá érés” kora. Az atomkorban az ember „fel
fedezte” önmegsemmisítésének lehetőségét. Az egyház küldetése mindig 
az élet munkálására vonatkozik. A jelenvalóság és az örökkévalóság táv
latában. A tájékoztató írásoknak az embertárs felé nyíltságra és nyitott
ságra kell tanítani. Népünk, s a világ minden táján élő józan, becsületes 
emberek százmilliói egy szebb, emberségesebb, békésebb és boldogabb 
holnap kimunkálásán fáradoznak. A keresztyének minden erővel segítik 
a „világ szekerét” e cél felé. Jaj, ha a „világ szekerére” a keresztyének 
csak „teherként” kapaszkodnak fel — ahogyan gyermekkorunkban tet
tük, amikor négykerekű kis kocsit húzva-tolva szállítottunk valamit, s ha 
tehettük — úgy hogy a többiek észre ne vegyék — felkapaszkodtunk a 
kocsira és cipeltettük magunkat másokkal, ahelyett, hogy segítettük volna 
a kocsit célhoz érni.

Minél nyitottabbak vagyunk a mindennapi élet kérdései felé, an
nál több hűséggel és Isten iránti engedelmességgel állunk azok mellé, 
akik igénylik és várják a keresztyének munkáját és segítségét.

Nem elég drukkerként szemlélni azt a gigantikus küzdelmet, amit 
milliók vívnak a béke megteremtéséért, s ezzel az élet és az emberi lét 
megmaradásáért! Nem elég ölhetett kézzel várni a jobb és embersége
sebb struktúrák kialakulását, amelyek minden embernek emberi méltó
ságot biztosítanak. Nem elég a világért „csak imádkozni” a világtól vala
mi szigetre elmenekülve, vagy az ősi templomaink falai közé visszahú
zódva. Nem elég Isten világmegváltó szeretetéről csak beszélni! Itt ten
ni kell, lépni kell, élni kell a Krisztus erejéből fakadó keresztyén életet. 
Aki ezt nem teszi, az önmagát zárja ki a társadalomból, az emberiség 
nagy családjából. Az atomkorban a keresztyéneknek sokkal nagyobb fe
lelősséggel kell munkálkodni a békéért, az éhezők kenyérhez juttatásáért, 
a jogtalanok számára jogaik elnyeréséért, mint az atomkor létrejötte 
előtt. Teológiai munkánk, diakóniai szolgálatunk akkor hiteles, ha az 
egyén és közösség számára meghirdetett isteni üdvözítő akarat nem csu
pán „halotti vigasz”, hanem az élet megvédése, az élet tisztelete és az 
élet megmentése. Az égető kérdéseknek sokszor unalmas és irgalmatlan 
„elteológizálása” helyett a dolgozatoknak és tanulmányoknak konkrét 
társadalom-politikai-diakóniát kell betölteni. Politikai és társadalmi dia- 
kóniánk azután a lelkészek, presbiterek és gyülekezeti tagok életfoly
tatásában „visszhangzik” .

Tájékoztató és tanító szolgálatához hozzátartozik az is, hogy folyó
iratunk ismertesse a legjelentősebb teológiai felismeréseket, irodalmi ter
mékeket. Ne öt-hat év múlva „robbanjon nálunk a nyugati teológiába 
bedobott bomba” ! Ne akkor, amikor „ott” már annak „repeszdarabjait” 
is eltávolították és régen feledésbe ment. Amikor teológiai munkákat 
ismertetünk minden alkalommal közöljük vele együtt megalapozott, szak
szerű, teológiailag jól átgondolt állásfoglalásainkat, értékelésünket is.

Ki kell emelni a Lelkipásztor informatív jellegét is. örülnék annak, 
ha a szerkesztőséghez lelkésztestvéreim egyre több informatív jellegű 
anyagot küldenének be, felkérésre nem is várva! Így kapcsolódunk be 
a világ teológiai irodalmának, történelmi eseményeinek, szociális és tár
sadalmi életének vérkeringésébe. „Egyházunk vezetősége, különösen is
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az elmúlt évtizedben tudatosan törekedett arra, hogy ne szigetelődjék el 
a külföldi evangélikus egyházaktól, egyházi világszervezetektől, hanem 
velük ápolja a testvéri közösséget. De arra is törekedett egyházunk, hogy 
testvéri dialógusban egyfelől megismertesse saját teológiai és egyházpoli
tikai álláspontját, másfelől nyitott szívvel tanuljon a külföldi hittestvé
rektől.” (D. Káldy Zoltán) Ez az egymás hite által épülés áldott lehető
sége! Itt egyik a másikat testvérként fogadja el és érvényesül az „egy
mást különbnek tartás” krisztusi indulata.

Informatív jellegénél fogva a Lelkipásztor a meggyőzés eszköze is. 
Minden hamis nézet, „teológiai suttogás” és politikai fellazítási szándék 
ellen csak nyíltan és őszintén lehet felvenni a küzdelmet. Meggyőzéssel 
és meggyőzni akarással!

A Lelkipásztor legfőbb célja az igehirdetőknek szolgálatuk elvégzésé
hez, az ige mai megszólaltatásához maximális segítséget adni. Az igehir
dető égető kérdése az, hogy ami kétévezreddel ezelőtt történt, s megíra
tott a Szentírásban, hogyan lesz történéssé ma. Hogyan tud a „factum 
esse”-ből „fieri” lenni? Az igehirdető feladata, s mint Isten munkatársá
nak a „méltósága” az, hogy a Szentírásban adott isteni kinyilatkoztatást 
a múltból a jelenbe „átültetve” szólaltassa meg. „A Szentírás nem ön
magához köt minket, hanem Jézus Krisztushoz. Az igehirdető feladatá
nak tehát nem helyes leírása az, hogy a textustól a prédikációig kell el
jutnia. Az igehirdetés szituációja: az élő Krisztus és a reá hallgató gyü
lekezet. Az igehirdető feladata pedig az, hogy mindkettőre, Jézusra és 
a gyülekezetre egyformán figyelve szólaltassa meg az evangéliumot az 
alapige mondanivalójának tekintetbevételével.” (Dr. Prőhle Károly) Ha 
az ige „maivá” lesz, akkor az a hallgatókat „szíven üti” és felelős csele
kedetre indítja. „A hirdetett ige az, ami az embert emberré teszi, mi
közben hívővé teremti és formálja.” (.J B. Cobb) Az ilyen hivő ember 
azután nem marad adós a testvéri szóval és a „másik” javát munkáló 
cselekedettel. „Minden igehirdetés lényege abban van, hogy mi magun
kat a testvér szolgálatára megnyerni és átengedni engedjük, s nem csu
pán abban, hogy lélekben gyarapodjunk.” (R. Bohrén) A ma hirdetett 
ige olyan, mint a villám, amelyik lecsap és talál! Ezért az igehirdetésnek 
a modern embert megszólítóan, az egész életet látószögébe foglalóan kell 
szószékeinken hangzani.

Az igehirdetés nem az emberekről, hanem az embereknek szól. Egy
házunk úgy és akkor lesz az ige egyháza, ha tagjainál a szó és tett, az 
elmélet és gyakorlat, a tanítás és az élet, az igehirdetés és az életfolyta
tás szervesen összetartoznak. Isten üzenetét életszerűen és érthetően kell 
megszólaltatni! Az igének „hic et nunc” kell hangzani. Az igehirdető 
munkája több és nagyobb, mint igei hűséggel mai nyelvre fordítani a 
„tegnapi” igét. Nem Istennek van „új igéje”, hanem az igehirdető szava 
„új ige”, kontinuitásban Isten örök igéjével és a mindenkori „modem” 
emberrel. Az igehirdetőnek ismemi kell hallgatói helyzetét, szükségét, 
környező világát. A társadalmi és szociális erőket, amelyek hatással van
nak a hallgatókra. Azok szólaltathatják meg Isten igéjét hiteltérdemlően, 
akik felismerték és tudják mi Isten akarata ma, s mit akar népén keresz
tül a történelemben elvégezni. Gyülekezeteink belefáradtak a hangzatos 
kegyes frázisok hallgatásába. Az elvont, élettelen, dohos, útmutatásra 
képtelen igehirdetések csak kiürítik templomainkat! A fellelhető elidege
nedés az egyháztól azon alapszik, hogy a nagykorúvá lett ember az egy
ház passzív, önmagába behúzódó, tétlenségének törvényszerűségeitől meg
kötözve, már nem tud és nem akar Istennel együttmunkálkodó munka
társ lenni. Olyan munkatárs, akivé az angyaloknál kevésbé kisebbé tett
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embert elhívra Ura és Alkotója. Ez a passzív, tradicionális törvényszerű
ség és az áhítatos kegyesség „lelki szférára” való behúzódása a gyüleke
zet tagjainak csak „azt engedi meg”, hogy áhítatos csendben üljön a 
templom-padokban. Mikor hallhatják a híveink végre a szószékeinkről 
azt, hogy mi Isten mondanivalója az atomkor emberének a lét és nem 
lét kérdésénél. Mi Isten mondanivalója a faji gyűlöletről, a szociális 
igazságtalanságról, a harácsolásról és a családi életeket tönkre tevő sze- 
retetlenségről és felelőtlenségről? S ha híveink a templomokban nem áll
nak is fel, s nem kiáltanak is fel a szószékekre: „Lelkész úr, végre az 
élet nagy kérdéseiről tessék nekünk szólni,” a foghíjas padok, az ürese
dő templomok erről prédikálnak némaságukban is, s ezt harsogják dü
börögve! Az igehirdetésnek konkrét tanácsolást, vezetést, eligazítást kell 
adni a hallgatóknak. „Ahol ez nem történik meg ott az igehirdető „ideál
kereskedővé” korcsosodik, aki nagy hangon kínálja hasznavehetetlen 
portékáját.” (G. W. Weber)

Igehirdetési előkészítőket író lelkésztestvéreimet már most kérem, ne 
vesszenek el a textus elemzésébe. Az igeidők meghatározásába. Aki tud
ja, hogy az igehirdetést minden esetben meg kell előzni komoly előkészü
letnek, az úgy is átnézi a kommentátorokat, írásmagyarázatokat. Aki vi
szont a „teológia kapujának bezárásával” minden könyvet becsukott —, 
merem remélni, hogy ilyen magyar evangélikus lelkész nincsen — azt a 
„filológiai és exegetikai fejtegetés” úgy sem érdekli. — Ez persze nem je
lenti azt, hogy az előkészítőknek nem a legtudományosabb exegetikai 
munka nyomán kell megszületni! A Lelkipásztorba azonban munkánk 
eredményének, Isten mai üzenetének kell bekerülni, hogy az valóban 
segítséget jelenthessen lelkésztestvéreinknek, s Isten üzenetének tolmá
csolása legyen. Igehirdetéseink is magukba foglalják exegetikai munkán
kat minden alkalommal, s mégsem „jelentjük” be a gyülekezetnek: ez az 
exegézis és most következik az igehirdetés. Amikor az exegézis és „fon
toskodás” elmenekülés az ige aktuális megszólaltatása elől, akkor az már 
áltudományos munka.

Diakóniai teológiánkat és egyházpolitikai felfogásunkat igehirdetési 
előkészítőinknél nem egy-egy „beszúrt szakasznak” kell tükrözni. Az 
ilyen „beleszúrt szakaszok” mindig nagyon „kilógnak” az egész szövegből, 
s megállapíthatók róluk, hogy csak azért íródtak, mert az igehirdetés a 
Lelkipásztornak készült!

Az igehirdetési előkészítőknél fel kell oldani a textus és a meditá
ció feszültségét. „Ügy tapasztalom, hogy sok igehirdetés alig lép ki a 
textusból a mába. Valóban „csűri-csavarja” a textust, magyarázgatva, 
hogy Jézus korában mi volt a szituáció, mik voltak a szokások, milyen 
felfogással találta magát szembe Jézus, amikor prédikált. így aztán a 
mai gyülekezetei szépen visszaviszi 2000 évvel ezelőtti korba és legtöbb
ször ott is hagyja.” (D. Káldy Zoltán) Ez a magatartás az exegézis és 
meditáció helytelen értelmezéséből fakad. Vannak, akik azt állítják, az 
exegézis a textus múltját veszi fontolóra, a meditáció ennek a jelenre és 
jövőre vonatkozó mondanivalóját. Az exegézis azután kérdez: mi történt 
„akkor” . A meditáció arra ad feleletet, mi vonatkozik ma ránk ebből 
a textusból. Az exegézis a textussal mint „holt” anyaggal foglalkozik, a 
meditáció „cselekvésbe” hozza azt. Amikor az exegézis és meditáció fel
jebb vázolt feszültségét feloldom, akkor tudom, hogy helyes és jó csak 
akkor lehet az exegézis, ha az nem különíti el magát a mától és a hol
naptól, mikor az „akkor” után kérdez. Az exegézisnek is csak az lehet 
a szándéka, hogy ami „akkor” történt, az ma is töténéssé legyen! Ugyan
így mondhatom azt is: a helyes és jó meditáció nem tekinthet a jelenre
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és a jövőre úgy, hogy közben elkülöníti magát attól, amit Isten „akkor” 
cselekedett Jézus Krisztus által. Elvileg lehetséges a meditáció exegézis 
nélkül is, s az exegézis meditáció nélkül. Csak ebben az esetben felvető
dik a kérdés, vajon a meditáció exegézis nélkül nem lesz tévedések so
rozata, s egy meditáció nélküli exegézis nem lesz csupán üres fontosko
dás? Az exegézis a meditációban valósul meg, s a meditáció felett kriti
kát gyakorol az az exegézis. „Az exegézis meditáció nélkül üres marad, 
s a meditáció exegézis nélkül vak.” (L. Fendt) Amikor az exegézis és 
a meditáció feszültségét így feloldjuk, megszólalhat Isten üzenete ma, 
amire azután a gyülekezet válasza az lehet: így szólt az Ür! A lelkész
nek „prófétának kell lenni, aki nem szöveget „csűr-csavar”, hanem azt a 
Krisztust prédikálja, aki közöttünk jár és megoldás akar lenni életünk 
és szolgálatunk számára.” (D. Káldy Zoltán)

Igehirdetéseink legyenek mindenki számára érthetőek. „Az igehir
detés diakóniai formája az áttekinthetően felépített, világos mondani- 
valójú beszéd.” (Dr. Prőhle Károly) Az igehirdetésben nem fordulhat elő 
kétértelműség és „ködösítés”. „Milyen szégyen, hogy nem minden lelkészt 
lehet rábeszélni arra, hogy ember legyen, s éppen ezért nem tudnak ők 
mégsem az Isten emberei sem lenni. Éppen olyan siralmas dolog az is, 
hogy mi igehirdetők nem tudunk eljutni oda, hogy olyan érthetően és 
világosan beszéljünk, mint más értelmes ember, s ezért nem tudja az ál
talunk hirdetett ige Isten számára megragadni hallgatóinkat.” C. H. Spur- 
geon)

Csendben Isten előtt állva, erejére támaszkodva, segítségét kérve kez
dem el szerkesztői munkámat. Tudom, végső soron erről is Neki kell 
majd számot adnom.

Szerkesztő Bizottságunk egyik tagjától valaki azt kérdezte: „Szín
vonalas Lelkipásztort szerkesztetek?” A válasz így hangzott: „Olyan szín
vonalas lesz, amilyen színvonalas dolgozatokat írtok.”

A Lelkipásztor nem a szerkesztő egyéni produkciójának eredménye. 
— A müncheni olimpián a súlyt emelő Földi Imrének „szorítottunk” 
minden, akik a TV képernyője előtt ültünk. Ügy éreztük, ezzel mi is 
„segítjük” kinyomni azt a nehéz súlyt. És ha Földi Imre nem nyomja 
ki? Keserűen jegyeztük volna meg: „hát nem sikerült neki” . A Lelki- 
pásztor szerkesztése nem ilyen „Földi Imre féle” egyéni produkció! Hi
szem, hogy nagyon kevesen lesznek, akik így „szemlélik” munkámat. Tu
dom, hogy segítségével mellettem lesz egyházunk vezetősége, a Szerkesz
tő Bizottság minden egyes tagja. Valamennyi lelkésztestvér és minden 
Lelkészi Munkaközösség segítségét kérem, segítségére számítok.

Szerkesztői munkám közben is csendben Isten előtt járok a Feltá
madott nyomában.

Dr. Nagy István

199



Egyházunk útján

„Azt tettük, amivel tartoztunk!”
Püspöki jelentés az Északi Egyházkerület Presbitériuma 

1972. december 5-i ülése elé

A püspöki jelentések a kialakult rend szerint egyrészt értékelik az 
elmúlt presbiteri ülés óta eltelt kiemelkedő eseményeket, másrészt előre 
mutatnak a jövőbe és felhívják a figyelmet a soron következő felada
tokra.

A visszatekintés során elsőnek Dr. Mihályfi Ernő, országos egyházi 
felügyelő elhunytáról emlékezünk meg. Szolgálatának történelmi jelentő
sége az volt, hogy segítette egyházunkat szocializmusban való útja meg
találásában. Az egyház és állam közötti Egyezmény megkötése idején 
végzett jelentős szolgálatot. Országos egyházi felügyelővé történt meg
választásakor mondott székfoglaló beszédében pedig olyan átfogó prog
ramot jelölt meg szolgálatának, amelyhez mindvégig hű maradt. A for
radalom és ellenforradalom harcában biztos kézzel mutatott utat és se
gítette a kibontakozást. Mindvégig hű volt ahhoz az elvi egyházpoliti
kához, amely egyházunk szolgálatát a haladás ügyével kötötte össze.

D. Dr. Pálfy Miklós professzorban és ökumenikus főtitkárban a nagy 
szorgalmú, kiváló képességű, haladó gondolkodású testvérünket vesztet
tük el. Könyveivel, cikkeivel, teológiai hatásával továbbra is közöttünk 
van, és szolgálja egyházunkat.

Mindkét drága halottunk emlékét kegyelettel őrizzük és szívünkbe 
zárjuk.

Ha visszatekintünk az elmúlt év egyházi eseményeire, akkor azok 
sorából jelentős eredmények emelkednek ki.

Lelkészi tudatformálás
Hat országos lelkészkonferencián, lényegében valamennyi lelkészünk 

részvételével érleltük tovább teológiai felismeréseinket.
Minden egyháztörténelmi korszaknak megvan a maga sajátos elvi

teológiai megalapozása. Természetes, hogy annak az egyháznak, amely 
több, mint negyedszázada új társadalmi viszonyok között él, egész sor 
elméleti és gyakorlati kérdéssel kellett és kell szembenéznie. Korsza
kunk teológiájára azért tekinthetünk bizalommal, mert irányító és ve
zérlő erő ahhoz, hogy azon az úton, amelyre Isten állított minket, előbb
re tudjuk haladni a hitben és a szolgáló szeretetben.
   Sokféle előfeltétele volt annak, hogy szolgálatunk és teológiánk jó 

gyümölcsöt érleljen. A felszabadulás után eltelt időszakokban nem vol
tak meg az egyenletes fejlődés feltételei. Az első időszakban, amit a fel- 
szabadulástól az Egyezmény megkötéséig terjedő időben az egyházpoliti
kai harcok korának nevezhetünk, nem voltak meg az egyenletes teoló
giai fejlődés feltételei. Legjobb erőinket lekötötte a Horthy-korszakból
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örökölt magatartással való harc. Ez az idő elsősorban küzdelmekkel volt 
telve. A második időszakban, az Egyezménytől az ellenforradalomig ter
jedő időben, amit a megalapozás időszakának nevezhetünk, történt a 
teológiai alapvetés, a fundamentum lerakása. Ekkor álltunk oda az in
duló békemozgalom mellé, majd a Hazafias Népfront szolgálatában való 
részvételhez, ekkor dolgoztuk ki az első teológiai válaszokat az Isten ál
tal feladott kérdésekre, amelyek az új úton járó egyház feleletei voltak. 
Az út valóban új volt. Ezzel járt együtt a hibalehetőség is. A részletek
ben lehetett és volt is több tévedés, de az alap feltétlenül helyes volt, 
hogy tudniillik az új társadalomban élő emberre nézve akartuk Isten 
igéjét megszólaltatni. A harmadik időszakban, amit a forradalom és el
lenforradalom harcával jelölhetünk meg, ismét minden energiát lekötött 
a küzdelem. Ez nem kedvezett a teológiai eredmények érlelésének, de 
feltétlen szükség volt erre a harcra, mert csak ezek után jöhetett el a 
kibontakozás kora. A negyedik időszakban, amit a kibontakozás korá
nak nevezhetünk, tudtuk igazán kifejteni utunk teológiáját, a diakónia, 
vagy magyar szóval: a szolgálat teológiáját. Ebben az időszakban teológia
történetünknek vannak kiemelkedő szereplői, kiemelkedő teológiai mű
vei. Ezekhez a teológiai eredményekhez szükségszerűen tudtak lelké
szeink felzárkózni, mert mindaz, ami előttük kitárult, teológiailag meg
győző, az emberre tekintve pedig előrevivő volt. Egyházi lapjaink szinte 
hűséges jegyzőkönyvekként tükrözik a lelkészi tudatformálást, azt a fej
lődést, amely teológiai gondolkodásunkban fokról fokra előbbrevitt.

Ezeknek az összefüggéseknek a fényében értékelem az országos lel
készi konferenciákat, ahol egyrészt teológiai felismeréseink továbbérlelé- 
se megtörtént, másrészt ehhez a lelkészi kar korábban nem látott egy
ségben zárkózott fel. Ez a kialakult konszenzus a lelkészi konferenciák 
kiemelkedő eseménye.

A lelkészi tudatformálásban nagyot léptünk előre az elmúlt nyáron. 
Az elért eredményeket tovább érleljük és fejlesztjük az egyházmegyei 
lelkészi munkaközösségekben, ahol az 1973-as esztendőben is olyan té
mákkal fogunk foglalkozni, amelyek a diakónia teológiájának elágaz- 
tatását és részletezését jelentik az egyházi élet különböző szakterületein. 
Így törekszünk arra, hogy a szolgálat teológiája áthassa nemcsak a lel
készi tudatot, hanem azon túlmenően a felügyelők, presbiterek, gyüle
kezeti tagok gondolkodásmódját és szolgálatát.

Ennek a teológiának a középpontjában a teljes Szentírás központi 
személye, Jézus Krisztus áll, aki a szolgáló szeretetben járó „diakonosz”. 
A benne való hit jelenti akarata követését. A tanítvány tanul mesterétől. 
A szolgáló Jézus Krisztusban való hit megtalálja konkrét feladatait és 
cselekedeteit a szolgálat különböző területein, akár az egyes embernek, 
akár társadalmunknak, akár hazánknak, akár az egész emberiség jövőjé
nek segítését és támogatását tartalmazza ez.

Erről a teológiai bázisról tudjuk értékelni az emberért való szolgá
latokat. Így tudunk részt venni szolgálatunkkal mind a béke ügyében, 
mind hazánk életének segítésében.

A  béke ügye
A jelentés tárgyát képező évben a béke ügyének két kiemelkedő te

rületével kerültem kapcsolatba. Az egyik az európai béke és biztonság 
feladatának segítése, mind az Európai Egyházak Konferenciája útján, 
tehát nemzetközi fórumon, mind belföldön, az országos lelkészkonferen
ciákon és az egyházmegyei lelkészi munkaközösségeken keresztül. A má
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sik az amerikaiak Indokína ellen elkövetett agressziója elleni elemi erejű 
tiltakozás, amellyel Koppenhágában az Indokínában elkövetett amerikai 
háborús bűnöket vizsgáló bizottság ülésén, valamint a Magyar Tudomá
nyos Akadémia és az Országos Béketanács tudományos konferenciáján 
keresztül kerültem kapcsolatba.

Az Európai Egyházak Konferenciája áprilisban a Szovjetunióban, 
októberben Ausztriában tartotta évi rendes üléseit. Moszkvában mély be
nyomást keltett az elnökség tagjaira az európai béke és biztonság szovjet 
társadalmi bizottsága vezetőinél tett látogatás. Személyes tapasztalaton 
keresztül láthattuk, milyen nagy erőfeszítést végez a Szovjetunió konti
nensünk békéjéért.

Az Ausztriában tartott gyűlésen pedig a magyar hozzászólás kiemel
te, hogy a konferencia most történelmi felelősséget visel. Európa nagy 
döntés előtt áll: vagy szolgálják az európai kormányok a népek béke
akaratát, hogy az eddig elért eredmények tovább fejlődjenek és szolgál
ják az európai békét és biztonságot, vagy kihasználatlanul hagyják ezt a 
lehetőséget, s az eddigi haladás tönkremegy. Az európai béke és bizton
ság kiépítése és megszervezése életfontosságú Európára is, de az egész 
világbékére is, mert a béke egy és oszthatatlan. Örömmel üdvözöljük, 
hogy az európai béke és biztonság ügyében ez év novemberében az első 
lépések megkezdődték a tárgyalások irányába. Ez új korszak kezdetét 
jelenti Európában. Igen jelentős, hogy az egyes európai egyházak, köz
tük az Európai Egyházak Konferenciája is, kivették részüket korunk ége
tő kérdéseiért érzett felelősségükből és aktívan munkálkodnak az euró
pai béke megszilárdításáért.

Mind nemzetközi, mind belföldi területen természetes, hogy társadal
mi úton is segíteni kell az európai kollektív biztonság megteremtését cél
zó diplomáciai fáradozásokat. Ennek jegyében foglalkoztak lelkészeink 
mind az országos lelkészkonferenciákon, mind a lelkészi munkaközössé
gekben ezzel a fontos témával.

Az indokínai és vietnami amerikai háborús bűntettek égrekiáltó vol
ta joggal kelt erkölcsi felháborodást. Világszerte követelik a népek, hogy 
a washingtoni kormány vessen véget annak a méltatlan játéknak, amit 
most, a már kész megállapodás sorsával, s egyben Vietnam népének sor
sával űz, vessen véget bűnös agressziójának, írja alá a saját képviselőjé
nek részvételével készült egyezményt a békés rendezésről és megfelelően 
hajtsa is végre a megállapodásban foglaltakat.

A világtörténelem légkegyetlenebb háborúja nemcsak népirtást, ha
nem természetpusztítást is jelent. Az emberi lényeken végzett kísérletek 
laboratóriuma lett Indokína. Olyan bűnök ezek, amelyeket a náci Német
országot elítélő nürnbergi perben bélyegeztek meg. A szenvedővel és az 
áldozattal való együttérzésünk és szolidaritásunk azt a Jézust juttatja 
eszünkbe, aki azt mondta, hogy ő maga van ott a rászorultban, ha az 
éhezőn segítünk, vele teszünk jót. Egyházunk népe több ízben történt 
adakozásán keresztül is kifejezte segíteni akarását a vietnami szenve
dőkön.

Haladó hagyományaink útján
Az országos presbitérium határozata egyházunk négyszázötven éves 

jubileumának megünnepléséről azt a nehéz időt idézi fel, amikor 1523 áp
rilisában az első törvényhozási intézkedés történt a magyarországi evan
gélikusok ellen. Az 1973. évben gyülekezeteink megemlékeznek a hazai 
reformáció megindulásával saját egyházközségeik megalakulásának kö
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rülményeiről, áttekintik egyházunk négyszázötven éves útjának haladó 
hagyományait.

Az érdekel minket különösen az egyháztörténetből, amiből a jelenre 
nézve, teológiánkra és konkrét magatartásunkra nézve tanulhatunk. Ezért 
az egyháztörténetet nem elég historikusan történészkedve művelni, ada
tokat szorgalmasan összegyűjteni és azután rendszerbe foglalni, hanem 
fel kell tárni azokat a tanulságokat, amelyek akár tévedésekre, hibákra 
mutatnak rá, akár helyes teológiai állásfoglalásra és gyakorlati magatar
tásra. Sok tévedést lehet megtakarítani, ha a korábbi hibákból tanulunk. 
Sok döntés könnyebb, ha a helyesen cselekvő elődök útmutatása segít 
benne. Sok igeértelmezés válik világossá, ha áttekintjük egyes korok ige
magyarázatát és igehirdetésének a mikéntjét. Elvonulhat szemünk előtt, 
hogy egy konkrét történelmi helyzetben hogyan találta meg helyét az 
egyház, hogyan értette Isten igén keresztül szóló útmutatását, milyen 
igékre irányította a Szentlélek az egyház figyelmét, és hogyan élte meg 
a keresztyénséget ezek alapján az egyház. Itt válik az egyháztörténelem 
az élet tanítómesterévé, az egyház tanácsadójává és az útkeresésben se
gítőjévé.

Konkrét például kínálkozik a Petőfi Sándor születésének százötven 
éves évfordulójának megünneplése. A magyar nép döntő kérdése forgott 
kockán, amikor Petőfi a nép nevében ezzel az igazságos követeléssel lé
pett fel:

„Jogot a népnek, az emberiség 
Nagy, szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely 
eldől, ha nem nyer új védoszlopot.”

Amikor 1848. márc. 15-én kitört a pesti forradalom, egy csapásra 
megszületett a jobbágyság felszabadítása. Petőfi ezt írta erről a napról:

„Nagyapáink és apáink 
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt.”

Ezek az eredmények tűzbe hozták az egyháziakat is. A márciusi ese
ményeket vasárnap délelőtti istentisztelet keretében ünnepelték Pesten is, 
de máshol is. Az ünneplés alapgondolata, hogy az Isten által teremtett 
erkölcsi törvény a szabadság, igazság és jog örökfundamentumára épült. 
Aki ezeket elveszi, az elnyomó, igazságtalan, jogtalan. Isten erkölcsi tör
vénye érvényesül, amikor az előbbi győz és az utóbbi elbukik. Erről az 
alápról állt egyházunk az 1848—49-es forradalom és szabadságharc mel
lé, s követte az akkor már három évszázados haladó hagyományokat.

Ezen az úton járunk ma is. Mi vagyunk a folytatói egyházunk négy- 
százötven éves hazafias magatartásának. Amikor most hazánk jogos 
örököse mindazoknak a nagy eszméknek, amelyek annak idején prédi
kátor eleinket is lelkesítették, s amikor új hazafias célkitűzések során át 
akarja egységbe fogni népünket nagy feladatok teljesítésére, akkor ter
mészetes, hogy mi, magyar evangélikusok nemcsak az állampolgári hű
ség jogi kategóriái között, hanem ennél sokkal melegebben, a meggyőző
dés elszántságával veszünk részt hazánk javának munkálásából.

Az egyház és állam viszonyában kiemelkedő esemény lesz 1973-ban 
az Egyezmény negyedszázados jubileumának megünneplése.

A bibliai államszemlélet értelmében az egyház emberei és vezetői
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mint állampolgárok azonosítják magukat hazájukkal, egyházuk ügyei 
rendezésében éppúgy érvényesül hazaszeretetük, mint a haza építésében 
és állampolgári kötelességeik teljesítésében.

Az Egyezmény lényegében két alapgondolaton nyugszik.
Az egyik a magyar államnak az egyházakat támogató szándéka. Az 

Egyezmény kinyilvánította az egyház részére a teljes vallásszabadságot. 
Ismeretes az egyháznak nyújtott anyagi támogatás rendszere. Mindebből 
az tűnik ki, hogy az állam a szocializmusban együttműködésre nyújt 
kezet-az egyháznak. Bár az állam nem vallja magát keresztyén államnak, 
de békét akar az egyházzal. Az Egyezményből is kitűnik, hogy az állam 
mindent megtesz az egyházzal való jó viszony fenntartása érdekében. 
Mindezt nem átmenetileg teszi, hanem a jövőre nézve is ez a célkitűzése.

Ehhez kapcsolódik az Egyezméyn másik alapgondolata. A Szentírás
ban gyökerező tanítás alapján az államot megilleti az iránta való hűség. 
A Szentírás szerint az állami felsőbbséget Isten rendelte, hogy az ország 
békéjét, rendjét, az állampolgárok nyugodt munkáját biztosítsa, őrködjék 
az igazság felett és a kezében levő hatalommal megtorolja a gonoszt. Az 
államnak az a tiszte, ami az apának a családban. Ha az állam ezt az 
emberekről gondoskodó „atyai tisztét” betölti, Isten akaratát töltötte be. 
Az egyház azért imádkozik, hogy a világi felsőbbség betöltse ezt a ren
deltetését. Ez a teológiai gondolkodás tükröződik az Egyezmény szövegé
ben akkor, amikor az egyház kötelezettséget vállal az államért mondan
dó könyörgésekre. Ez magában foglalja a fenti államcélok egyházi támo
gatását, az egyház és állam közötti jó viszony fenntartási készségét.

Hazaszeretetünk és egyházszeretetünk egyaránt azt kívánja, hogy a 
jövőben is tegyünk meg mindent az államunk és egyházunk közötti jó 
viszony fennmaradásáért és építéséért. Így kell járnunk keresztyén hi
tünk útját és így teszünk eleget állampolgári hűségünknek is.

Ezekkel a gondolatokkal köszönjük meg kormányunknak és az Ál
lami Egyházügyi Hivatalnak minden eddigi és a jövőben is megmutat
kozó segítőkészségét és ajánljuk fel további szolgálatainkat mindazoknak 
az erkölcsi céloknak támogatásában, amelyek népünk javát, az emberi
ség békéjét és a társadalmi haladás célját szolgálják.

Egyházkerületünk kiemelkedő eseményei
Egyházkerületünk élete az elmúlt évben is nyugodt és rendezett kö

rülmények között folyt. Itt emlékezem meg arról, hogy húsz éve áll fenn 
az Északi Egyházkerület. Az 1952. évben bölcsen rendelkezett úgy a zsi
nat, hogy felállította a két egyházkerületet, megfontolt területi beosztás
sal, a két kerület arányos körülményei között. Két évtized igazolta, meny
nyire helyes volt mindkét kerület részéről a budapesti székhely kijelölé
se. Ez segítette a két kerület közötti szoros kapcsolatot, egyházunk egy
ségét, ugyanakkor megkönnyítette a gyülekezetek látogatását és egybe- 
tartását, mert ez a fővárosból, az ország központjából jobban valósít
ható meg, mint valahonnan vidékről. Hálával gondolok itt D. Dr. Vető 
Lajos püspök-elődömre, az Északi Egyházkerület első püspökére, akitől 
több mint öt évvel ezelőtt átvettem a szolgálatot.

Az elmúlt évben is az egyházkerület életének központjában a gyü
lekezeti látogatások álltak. Espereseink általános hivatalvizsgálatot vé
geznek a gyülekezetekben, a püspökök körlevelében megadott szempon
tok alapján. Részletes intézkedés történt, milyen feltételek és előírások 
szerint végezzék az ellenőrzés és felülvizsgálat feladatait. Eközben az es
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peresek is részt vesznek a püspök munkatársaként a régi „canonica visi- 
tatio”-nak megfelelő egyházlátogatásban. Espereseinket ezzel a püspökök 
nagyobb befolyáshoz és hatáskörhöz akarták juttatni.

A püspöki gyülekezetlátogatásokra igen nagy hangsúlyt tettem. Ezt 
számszerűen is kifejezi az a tény, hogy az elmúlt évben negyvenkilenc 
anyagyülekezetet látogattam meg a nyolc egyházmegyében. Ehhez számí
tandók még a filiákba történt kiszállások is. Olykor az anyagyülekezet 
meglátogatása még három-négy filia meglátogatását is jelenti, hogy a 
szórványhívek se érezzék elfelejtettnek magukat.

A kiemelkedő szolgálatok a következők voltak: templomavatás folyt 
le a teljesen felújított várpalotai templomban. A filiákban új imatermet 
avattam a Kőszeghez tartozó Kiszsidányban, és a Beledhez tartozó Vásá
rosfaluban. Új orgonát avattam Kőszegen. Űj harangot avattam a Nóg- 
rád megyei Vanyarcon és a Borsod megyei Üjcsalánoson. A gyülekezet 
áldozatkészségéből szép kivitelű parochiát avattam Bakonycsernyén és 
Somlószőllősön. Sok gyülekezet alapítási vagy templomépítési évforduló
ján szolgáltam.

A lelkésztovábbképzés ügye országos egyházi szinten is egyik kije
lölt feladatom. Jelentésem elején emlékeztem meg az országos teológiai 
konferenciák szolgálatának jelentőségéről, amelynek középpontjában a 
diakónia teológiájának továbbfejlesztése és lelkészeink részéről az ahhoz 
történő felzárkózás állt. A lelkészi munkaközösségek országos elnökeként 
az év folyamán 13 LMK-ban szolgáltam, amiből négy a Déli Egyházke
rületre esett. Minden LMK látogatásom úrvacsoraosztásból, előadásból és 
a lelkészekkel való egyéni beszélgetésekből állt. Itt különös hangsúlyt 
tettem a lelkészek magatartásának, problémáinak megbeszélésére az es
peres jelenlétében.

Isten iránti hálával gondozhatom országos diakóniai szolgálatunkat, 
amelynek sorában az elmúlt évben tíz diakóniai intézményünkben tet
tem látogatást igeszolgálattal, valamennyi gondozott és gondozó meglá
togatásával együtt. Kiemelem az Üllői úti szeretetotthont, amelyet Or
szágos Egyházunk Zuglóból költöztetett át. Örömmel tapasztaltam, hogy 
gondozottaink a korábbinál jobb körülmények közé kerültek. Minden 
lakót felkerestem, s elégedettnek láttam őket. Egyházunkban folyó dia
kóniai munkát az évi országos diakóniai konferencián összegeztük má
jusban, Gyenesdiáson.

A Teológiai Akadémián soros püspöki minőségben csendesnapi elő
adást, úrvacsoraosztást végeztem, értekezleteken, alapvizsgán, szigorlaton, 
felvételi bizottság ülésein elnököltem.

Lelkészi állományunkból az elmúlt évben nyugdíjba ment testvéreink 
a következők: Jakab Sándor (Gecse), Csőváry Dezső (Kétbodony), Turme- 
zei Sándor (Hernádvécse), Egyházi János (Győrszemere), Orbán Lajos 
(Nagyvázsony). Isten iránti hálával gondolunk hosszú szolgálatukra és 
kívánunk jó egészséget a pihenés éveiben. Lelkészeink közül sokan ün
nepelték szolgálati jubileumukat, amiről a gyülekezet is megemlékezett. 
Itt most csak a legidősebbeket említem: Kiss Gyula (Vönöck) és Kom
játhy Lajos (Bük) lelkésszé avatásuk negyvenéves jubileumát ünnepelték.

A lelkészi karból elhunyt Fülöp Dezső, óbudai lelkész, volt esperes, 
majd később püspöki titkár, valamint Sexty Zoltán, sátoraljaújhelyi lel
kész. „Boldogok a halottak, akik az Űrban halnak meg mostantól fogva. 
Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugosznak fáradságuktól és csele
kedeteik követik őket.” (Jel. 14,13)

Új szolgatársaink léptek a régiek nyomába. A lelkészképesítő vizs
gát a következő segédlelkészek tették le: Kalácska Béla, Turchányi Sán-
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dor, ifj. Weltler Rezső. Lelkésszé avattam Fejér Zoltánt, Görög Zoltánt, 
Lehel Lászlót, és az országos presbitérium törvényerejű rendeletének 
engedélyezésével az első női lelkészt: Kovács Etelka, csöglei lelkészt.

Áldozatkész egyházszeretet
Ha számon vesszük legfontosabb feladatainkat, nem hiányozhat be

lőlük az adakozásra való biztatás. Ennek aktualitásai a következők:
Országos Egyházunk elhatározta, hogy a lelkészképzés fellendítése 

céljából a Teológiai Akadémia és Teológus Otthon számára a zuglói gyü
lekezet telkén új épületet emel. Ez az utóbbi években egyházunk leg
jelentősebb vállalkozása. A célkitűzés fontossága világos: egyházunk jö
vőjéről gondoskodunk akkor, amikor fokozottabb felelősséget érzünk 
azokért, akik az evangélikus lelkészi szolgálatot vállalni fogják. Egy
házunk életbevágó ügye, hogy gondoskodjék a lelkészi szolgálat folya
matosságáról, hogy az megszakítatlan nemzedékláncolatban folyjék. Igen 
jelentős a kívülről jövő anyagi segítség, de ugyanilyen fontos gyülekeze
teink áldozatkész adománya is. Ezt az ügyet már most is, e helyről is, az 
Északi Egyházkerület gyülekezeteinek figyelmébe és szeretetébe ajánlom.

A Teológiai Akadémia új épületével kapcsolatban is, de még széle
sebb körben is érvényes az, hogy nem tudjuk fenntartani egyházunkat, 
annak intézményeit, szerveit és gyülekezete-'t a jelenlegi áldozatkészség 
fokán. Fontos itt a közegyházi szemléletmód kialakulása. Egész egyhá
zunkat kell látnunk, túl kell tekintenünk saját gyülekezetünkön is, hogy 
be ne fokozódjunk a helyi körülményekbe. Kísért a múltból az az elma
radott magatartás, régi magyar partikularizmus, amely első helyre te
szi a helyi érdeket és szempontot. Egyházunkat egészében kell látnunk, 
egyetlen gyülekezet sem élhet elszigetelten egymaga, hanem egymás ter
hét hordozva a Krisztus-test egységében kell gondolkodnunk és élnünk. 
Az áldozatkészséget kérjük mind az egyház egészének céljaival kapcso
latban, mind a helyi gyülekezet vonatkozásában. Ez konkréten például 
azt jelenti, hogy több faluban a papiak a legrosszabb épület, miközben 
mindenütt új, modem házak emelkednek. Felesleges épületeinket érté
kesítenünk kell, az egyház anyagi erejét át kell csoportosítani oda, ahol 
annak van értelme. Értelmetlen a régi épületekhez való ragaszkodás ak
kor, amikor az nem viszi előbbre az életet, a jelen és a jövő szolgálatát.

A lelkészi fizetések általában igen alacsonyak. Gyülekezeti látoga
tásaim tapasztalatai sorába tartozik, hogy sok gyülekezet nem tart lépést 
az életszínvonal emelkedésével, s nem juttatja anyagi téren is kifeje
zésre a lelkészi szolgálat kellő megbecsülését. Lelkészeink szerény em
berek, akik nem teszik szóvá anyagi gondjaikat. De ezeket észre kell 
venniük a gyülekezeti felügyelőknek, presbitereknek, az espereseknek 
pedig kifejezett feladatuk, hogy törődjenek a lelkészek megfelelő szintű 
ellátottságával. Ezekről a problémákról püspöki gyülekezeti látogatásaim 
alkalmával csaknem mindig megbeszélést folytatok a gyülekezeti veze
tőkkel. Gyakran előfordul, hogy amikor nyugdíjba megy egy-egy lelké
szünk, kiderül, hogy olyan alacsony helyi javadalomra már nem lehet 
a következő lelkészcsalád életét alapozni. Ezt a kérdést egyházkerületünk 
gyülekezeti vezetőinek szívére helyezem.

Á köszönet szava
Egyházkerületünk élete egybefonódik lelki édesanyánknak, a Ma

gyarországi Evangélikus Egyháznak életével és szolgálatával. Szervezeti
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leg két egyházkerület van egyházunkban, de ugyanaz az út, a teológia, a 
diakóniai szolgálat. Ezért mindenekelőtt D. Káldy Zoltán püspöktársam
nak mondok köszönetet, aki élen jár ennek az útnak kidolgozásában és 
meghatározásában.

Hálásan köszönöm elnöktársamnak, Dr. Fekete Zoltán, egyházkerüle
ti felügyelőnek, az egyház ügyei iránti érdeklődését és értékes taná
csait.

Köszönöm az esperes-testvérek hűséges szolgálatát, az egyházkerület 
lelkészeinek, felügyelőinek, presbitereinek a segítségét.

Hálásan köszönöm legszorosabb munkatársaimnak, a püspöki hiva
tal dolgozóinak szorgalmát, hűségét és egyházszeretetét.

Mindenek felett pedig Istenhez szálljon hálánk, aki egész egyhá
zunkat, benne egyházkerületünket, az egyházmegyéket és gyülekezeteket 
Szentlelkével irányította és vezette. Bűneinket és hibáinkat ő bocsássa 
meg. Mi pedig azzal az alázattal tekintsünk szolgálatunkra, amelyet Jé
zustól hallunk: „Így ti is, ha mindazt megtettétek, amiket parancsoltak 
nektek, mondjátok: Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami
vel tartoztunk.” (Lk 17, 10.)

D. Dr. Ottlyk Ernő 
püspök

Az egyház anyagi kérdései, összefüggésben feladatával
Az egyháznak mindig voltak, ma is vannak és lesznek is anyagi 

kérdései. Mit értsünk és mit kell értenünk anyagiakon ebben a viszony
latban? Minden olyan pénz és tárgyi eszközt, amelyek szükségszerűen 
tartoznak hozzá az egyház e világi létéhez, megbízatása teljesítéséhez. 
Tehát: amelyekkel istentiszteleti életét folyamatossá, az igehirdetését 
rendszeressé, a szeretetszolgálatát pedig töretlenné és időszerűvé teheti. 
— Ezt a mi földi világunkban csak mederbe szorítottan, fegyelmezetten, 
tervszerűen teheti és nem ötletszerűen és szezonszerűen. Azért gondos
kodik az egyház maga a saját kormányzásáról is. Ilyen szempontok alap
ján vannak és lesznek anyagi kérdései. Hiszen minden megbízatása köz
vetlenül erre a mostani világunkra, illetőleg az abban élő emberekre irá
nyul és csak emberek tölthetik be ezt a rendeltetését e világi eszközök 
igénybevételével. Ez a realitás eleve kizár minden felelőtlenséget és min
den ködösítő fellengzősséget az anyagiak dolgában.

1. Ezek a kérdések azonban sem történelmileg, sem az egyház tár
sadalmi, világnézeti és felekezeti környezetét tekintve, sem pedig az érin
tett egyház vagy gyülekezet külső és belső struktúráját illetően nem 
egyenlő súlyúak, nem egyszintűek és egy minőségűek mindig és minde
nütt. Egészen más viszonyokat és viszonyulást tükröz az ősegyháznak a 
Cselekedetek könyvében elénk bukkanó körvonala, mint a Nagy Kons- 
tantinusz utáni pápás egyházé, majd a reformáció lutheri egyházáé. Per
sze, talán még többet pillantat meg az anyagiakhoz való viszonyulásban 
jelentkező diferenciálódásra nézve az a körülmény, hogy a jelenlegi egy
házak, az evangélikus egyház is, nagyjából három típusú társadalomban 
élnek.

a) A szocialista társadalomban nem rendelkezik az egyház vagyon
nal. De rendelkezik megfelelő eszközökkel. Tehát mindazzal, ami szol
gálata betöltéséhez valóban szükséges, — Az anyagiak utánpótlása, be
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leértve az épületeket is, csak valamennyi tagjának önkéntes adakozására 
épülhet. Nincs kötelező, államjogilag biztosított népegyházi lélekszáma 
és anyagi utánpótlása. De az egyháztagsággal természetesen jár együtt a 
terhek hordozása, mégpedig az egész egyház terhének a hordozása. — 
Vagyonos patrónusai nincsenek. De számít és számíthat dolgozó és kere
ső tagjaira. Egyházunk anyagi bázisa ilyenformán dolgozó tagjainak 
munkája. Az egyház az új társadalomban sok olyan tehertől megszaba
dult, amelyeket régebben is csak állami segédlettel tudott hordozni. így 
tulajdonképpeni szolgálatára jelentős ereje felszabadult. Az önkéntesség
nek persze, hogy megvan a kockázata, a kísértése is. Kézenfekvőbbé vált 
azonban a hitnek a jelentősége.

b) A kapitalista társadalomban és gazdasági rendben — bár egysé
ges képet bajos volna nyújtani az ott is mutatkozó eltérések folytán — 
vagy saját vagyonnal rendelkezik az egyház, vagy pedig a tagjaiban ren
delkezik olyan tőkebázissal, amelyik felmenti az alól a természetes kö
vetelmény alól, hogy az anyagiak az igehirdetéssel szoros összefüggésben 
álljanak rendelkezésre. A sok helyen államjogilag kötelező egyházi adó 
pedig mintegy rendszeresen felhúzott rugó járatja, mozgatja az egyház 
szekerét, esetleg gépezetét. Függetlenül a tagjai hitétől vagy hitetlensé
gétől, hűségétől vagy hűtlenségétől. — A gyakorta bőségesen rendelke
zésre álló anyagiak mögött azonban olyan teológiai, társadalmi, politikai 
tényezők húzódnak meg, amelyek vakvágányra viszik a nagy lehetőséget 
is. Sokszor bizony csak reprezentatív, dekoratív és propaganda célokra 
folyik el az, aminek evangéliummá, kenyérré és diakóniává kellene vál
nia. A számunkra néha teológiailag indokolatlan felekezetközi ölelke
zés mögött is inkább ez a lelkűiét lapul, mint az együttes szolgálatra való 
elszánás.

c) Megint más az egyház anyagi helyzete és képe az ún. harmadik 
világiján. Igen erősen függ attól, hogy mennyire érvényesül a gyarmati 
örökség és mennyire kísért vissza a múlt. Vagy éppen mennyire sikerült 
rálépniük és járniok a kétségtelen magasabbrendű szocialista fejlődés út
jára és útján. Ahol sem patrónusok nincsenek, sem pedig a hívek nem 
jutottak abba a helyzetbe, hogy rendes megélhetésükkel egyszerre az 
egyházukért és annak szolgálatáért komoly áldozatot volnának képesek 
hozni, ott bizony elég nagy nehézségekkel küzdenek a kis gyülekezetek, 
de még a nagyobbak is. — Természetesen még azok között az adottsá
gok között is szép számmal vannak példamutató gyülekezetek, amelyek 
az ige szeretetének megfelelően igen eredményesen végzik vállalt szol
gálatukat.

d) befolyásolhatja, könnyítheti vagy nehezítheti az anyagiak dolgát 
a nagy többségében más felekezetű környezet is. Ez a környezet esetleg 
éppen lélekszám súlyánál fogva külső és belső struktúrájának lényege
sebb megváltoztatása nélkül konfrontálódik új és változó környezetével. 
A nagyobb lélekszámúból következő kisebb teherviselési igényével is kí
sértéssé válhat a kisebb felekezet számára. — Ugyanakkor jó példával 
is szolgálhat, nemcsak a vegyesházasságokon keresztül, hanem a mindig 
érvényesülő összbenyomása és hatása révén is. Különösen igaz ez akkor, 
ha a változásokkal szemben megkívánt rugalmassággal vonja le a kon
zekvenciákat és idejében teszi azt.

e) Nem figyelmen kívül hagyható tényező az sem, amit fentebb már 
külső és belső struktúraként említettem. Mit értek ezen? Külső struktú
rán azt értem, amit az egyházi törvény egy-egy területre egyházszervezet
ként megszab. Tehát általános érvényű rendelkezéseket foganatosít a ve
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zetőkre, az intézkedő testületekre és intézményekre vonatkozólag éppen 
úgy, mint a különböző munkák tervezésére, végzésére, ellenőrzésére, to
vábbá a teherviselés, gazdálkodás, számadás módozataira nézve. — Belső 
struktúrán viszont azt a dinamikus rendet értem, amelyikkel a gyüleke
zet és a közegyház munkához lát és munkában van, az egyes feladatok
hoz viszonyul, divatosabb szóval: hozzááll. Tehát ez a belső struktúra, 
amelyikkel a törvényes rendelkezéseken belül személyileg, testületileg, 
felkészültségben, felelősségben és áldozatvállalásban jelenkori feladatá
nak megfelel. Vagyis az, ami ésszerűen, de a hit mértéke szerint követ
kezik az önkormányzatból a gyülekezet praktikus szolgálata és az össz- 
egyházba történő beilleszkedése szemszögéből. Ez a szempont már azt a 
törekvést is öleli, hogy az anyagiak egyre inkább ahhoz képest álljanak 
rendelkezésre és kerüljenek felhasználásra, hogy igeszolgálata és szeretet
szolgálata az összegyházha illően folyjék, a diakóniát a jelenünkben idő
szerű horizontjában értve. Ügyis megfogalmazhatom, hogy a belső struk
túra inkább azokban a gyakorlati eredményekben ütközik ki, amelyek 
az egyházban tudatosan helyükre talált emberek helytállása, hűsége ré
vén nyilvánvaló.

2. A fenti szempontok talán azt jelentik, hogy tisztára környezet
függvény az egyháznak az anyagiakhoz való viszonyulása? Azt semmi
képpen nem. Még akkor sem, ha annak számottevő súlyát nem lehet ta
gadni. Az ige más, új és jobb látásra vezető megértésében fel nem is
mernünk Isten konkrét vezetését, enyhén szólva: egyházhoz méltatlan 
és igaztalan dolog volna. Világos tehát, hogy a mi magyarországi evan
gélikus egyházunkat a felszabadulás után nemcsak a környezetében vég
bement változások indították öneszmélésre, hanem igen komoly igei meg
fontolások, új teológiai felismerések is. Az anyagi kérdésekben sem dönt
hetnek kizárólag környezeti, nem teológiai tényezők, vagy inkább teoló
giailag át nem gondolt tényezők. Igaz, hogy az egyháznak, egy-egy gyü
lekezetnek tagjait alkalmasint többfélével lehet befolyásolni vagy azt 
megpróbálni. Az egyszeri apró sikerek azonban rendszerint éppen akkor 
feneklenek meg, amikor nagyobb feladatok, átmeneti vagy tartósabb ne
hézségek következnek. Teherbírása, tartóssága csak a teológiailag meg
alapozott konfrontálásnak van az anyagi ügyekben is. Erről tanúskodik 
egyházi törvénykönyvünk. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a benne rög
zített anyagi rendelkezés nem környezeti befolyás terméke, hanem hosz- 
szan érő teológiai megfontolások gyümölcse. Idézem a legfontosábbat: 
„A  Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztus ígérete szerint az 
evangélium hatalmára alapozza háztartását és Isten igéjének hirdetésére 
és a szeretet gyakorlására fordítja anyagi erejét.” Továbbá: „A  Magyar- 
országi Evangélikus Egyház háztartásának törvényes rendjéhez tartozik, 
hogy tagjaitól hozzájárulásokat és adományokat gyűjthet.” (E. T. I. t. 
11. § )

3. Az anyagiaknak nincs az egyházban önálló, az isteni szeretettől és 
a diakóniától függetlenített célja. Minél komolyabban veszi azonban az 
igehirdetés és a szeretet szolgálatát, annál jelentősebb lesz az anyagiak 
szerepe. Ilyenformán az egyház sohasem számíthat arra, hogy majd a 
terhek^ csökkennek. Azok nem kisebbednek, hanem jó értelemben nö
vekednek. — A növekedésnek persze egyéb okai is vannak. A szekula
rizáció következtében kevesebb tagnak kell vállalnia azt, ami a népegy
házi és államjogilag rögzített keretekben jobban osztódott. Az egyre in
kább bomló-avuló népegylházi keretekből azért egyre határozottabban 
kell kikristályosodni a tudatos egyháznak, a tudatos gyülekezeti közös

209



ségeknek. Ebben az átalakulásban ismét kevés volna, ha az csak néhány 
vezető gondjává lenne. Az egyház érvényben levő megbízatásáért az 
egész közösségnek kell vállalnia a nagyobb terhet.

4. Az egyháznak az anyagi dolgaira tekintettel is ki kell mozdulnia 
és gyógyulnia a struktúra merevedésből. Elavult családi, származási, faji 
és társadalmi örökségeket nem melengethet a kebelén és nem restaurál- 
gathat predestinációs megkötözöttséggel. Nem minden, de egy fontos kel
lék anyagi vonatkozásban is az egyes tagokkal való jó „gazdálkodás”.

5. Az anyagi ügyekben sem hiányozhat a diológusos formák beveze
tése. A  monológ csak álmodozásnak bizonyul, majd siránkozásba torkol
lik. Beszélni kell egymás között és egymással. Nemcsak a lelkészeknek 
kell beszélniök dolgokról a gyülekezet tagjaival, hanem a tagoknak is 
beszélníök kell egymással és a családjukkal a gyülekezet anyagi problé
máiról, de az ilyenfajta örömökről is. Nagyon fontos a presbitériumok és; 
a diakóniai munkaközösségek szerepe. Bizonyos összejöveteleknek ilyen 
célból való felhasználása jól átgondoltan. Egyre tudatosabbá kell válnia 
annak a közösségnek, amelyik az egyes tagok és a gyülekezet, az egyes 
gyülekezetek és a közegyház között fennáll. Meg kell tanulni anyagiak
ban is túlnézni az egyes gyülekezetek és egyházrészek határán. Űj szem
pontoknak kell a már rendelkezésre álló anyagiak felhasználásában ér
vényesülnie. Nagyon átgondolandók az építkezések, felújítások, renoválá
sok. A dómok ideje lejárt éppen úgy, mint a semmi otthonosságot és 
melegséget nem mutató helyiségeké. A szabadságnak szerénységgel és 
fegyelemmel, a merészségnek nagy felelősséggel kell társulnia. Egyénies- 
kedésnek nincs helye és a dialógus e tekintetben is sokat segíthet. Az 
egyházi háztartásokban ma éppen az épületek, a helyiségek a legnagyobb 
gond, amelyet valóban csak közösen lehet eredményesen vállra venni.

6. Az egyház anyagi javai nem befektetési vagy beruházási alapok. 
Anyagi javainak nem kamatozó vagy más formában hasznot hajtó vissza
hatás a rendeltetése, hanem azok mindig eszközi jellegűek közvetlenül 
meghatározott céllal. Az egész egyháztest léte, szolgálata vallja kárát 
annak, ha valamelyik gyülekezetben ilyesmi bekövetkezhet: Mire is for
dítsuk, mit is tegyünk vagy kezdjünk a pillanatnyi szükségletet meghala
dó anyagiakkal? Azután értelmetlen dologba fektetik csak azért, hogy ne 
legyen izgalmas a felesleg másoknak. A „bolond gazdag” ítéletes útja ez, 
ha előfordul. Ha jól érti bármelyik gyülekezet az anyagiak rendeltetését, 
az egész egyháztestre való tekintettel, nem is fordul elő. A pazarlás és 
elegancia éppen olyan méltatlan az egyházhoz, mint az önző „seftelés”. — 
Persze az is elhibázott szempont volna, ha az egyház az anyagi helyzeté
hez szabná, vagy ahhoz kurtítgatná feladatát és nem az anyagi helyzetét 
próbálná szüntelen megalapozni a feladatához képest. Amennyire tet
tek elől való kényelmes kibúvó lehet és önigazolássá az anyagiak hiá
nyára hivatkozás bizonyos esetekben, ugyanolyan hamis kitérő lehet 
a felesleges „felépítmények” hajszolása. Olyanoké, amelyeknek a tulaj
donképpeni szolgálathoz nem sok közük van.

7. Az egyház csak úgy szolgálhat eredményesen, ha a materiális és 
a spirituális élet egybekapcsoltságát, elválaszthatatlan összetartozását 
szem előtt tartja. Azért is vannak anyagi ügyei az egyháznak, mert a 
keresztyén szeretetnek az egész embert kell átölelnie minden vonatko
zásban, egész egzisztenciájában. Azért az anyagi ügyek elhanyagolása 
valamilyen hamis spiritualizmusból előbb-utóbb rontóan hat vissza az 
igehirdetésre, a hitéletre és a hűségre. Ha szolgálata nem az egész em
beréletet célozza, hamar elkövetkezik a gyülekezetekben az álmosság, 
céltalanság, majd a bomlás. Hiszen ilyen esetekben arról van szó, hogy
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keresztyének a Zakeus útja helyett az önelégedett képmutatók dicstelen 
útját választották. Bizonyos, hogy lényegesen könnyebb és kényelmesebb 
összelopkodott „frázisokkal” bizonyságot tenni, mint a szeretet áldozatos 
útján járni.

8. Az egyháztagok adakozása nem valaminek a feltétele, tehát az 
érdemszerzésnek semmilyen árnyéka nem vetődhet rá, hanem következ
ménye az evangélium meghallásának és a bűnbocsánat elfogadásának. 
Az így rendelkezésre álló anyagiakban nincsen semmi szégyellni való. 
Konkrét esetre gondolok, amikor egészen elképesztőnek mondom az 
anyagiakkal kapcsolatos pietista finnyáskodást. Egy néhai presbiterünk
re emlékezem most, aki azonnal fintorgott, ha a soron levő anyagi 
ügyeinket tárgyaltuk. — Bár az egyház csakugyan nem ebből a világból 
való eredetét tekintve, ahogyan az ige sem, Krisztus sem, Isten országa 
sem. De létét és feladatát tekintve e világi, sajátos emberi közösség. Nem 
véletlen ez, vagy valami elfajulás következménye, hanem egyenesen oda
szánta Isten és erre eleve ráütötte a pecsétet azzal, hogy az Ige testté 
lett. Az egyház e világi léte és szolgálata, valamint ezzel összefüggésben 
az anyagiakkal való sáfárkodásnak komolysága is onnan nyeri végső 
szankcióját, hogy számadás felé tart egyes tagjaival, nemzedékeivel, tér
beli és időbeli közösségeivel. De egyúttal beteljesedés felé is.

9. Néhány újtestámentomi ige mondanivalója az egyház számára az 
anyagiakhoz való helyes viszonyulás céljából. (Lk 16, 1—8.) A hamis 
gondnok példázatában Jézus kimondja, hogy a hamis sáfár okosan csele
kedett, amikor az utolsó pillanatban barátokat szerzett a rábízott anyagi 
javakkal. „Rájött arra, hogy nem akkor biztosítja magát, ha megtartja, 
hanem ha másoknak is ad belőle.” (Prőhle: Lukács evangéliuma.) Az 
egyház akkor okos, ha a világosság fiaiként bánik az anyagiakkal. Vagyis 
szabaddá kell válnia arra, hogy anyagi eszközeit ne csak önfenntartásra 
fordítsa, hanem mások megsegítésére is.

Éppen az anyagiakra nézve kell nagyon komolyan vennie az egyház
nak Lk 12, 22—31-et. „A ti Atyátok tudja, hogy szükségtek van ezekre. 
. . .  Keressétek országát és ezek is megadatnak néktek.” (30—31 v) Ezek
ből az egyháznak ismételten meg kell tanulnia, hogy e világra kapott 
létének nem lehet célja az anyagiak, hanem Isten országának keresése. 
Ez a keresés azonban éppen azt jelenti, hogy szüntelen keresi Isten aka
ratát és idejében meg is cselekszi azt. „Ehhez hozzátartozik, hogy törek
szik olyan rendre (nem felé), amelyik minden embernek megadja méltó 
helyét, munkáját, és megélhetését. Az ilyen munkában elfoglalt tanítvá
nyoknak ígéri Jézus, hogy az anyagiak is megadatnak nékik”. (Prőhle: 
Lukács evangéliuma.) Lk 12, 41—48 az okos és a reménytelen egyházat 
is elénk bukkantja. Okos, ha számol azzal, hogy előbb-utóbb számot kell 
adnia hűségéről. Reménytelen, ha csak hatalmaskodni akar és élvezni a 
rábízott, neki juttatott javakat, mint a példázatbeli szolga. A „hitetlen” 
egyház nem a szolgálatát tölti be az anyagiakkal, nem „istentiszteletet” 
végez vele, hanem visszaél azzal és eleven szenet gyűjt a fejére. Egyet
len kiváltsága ugyanis az, hogy idejében gondoskodhatik a rábízottak 
táplálásáról, a rászorulók megsegítéséről. Mivel az egyháznak ismernie 
kell Isten akaratát, súlyosabb megítélés alá esik az anyagiak megszerzése 
és felhasználása terén is, mint mások.

10. A  7. parancsolat etikai leckéje az egyház anyagi ügyeiben. Azt 
hiszem, ebben a vonatkozásban ritkán gondol az egyház arra az etikai 
elkötelezettségre, amelyik a Ne lopj! parancsának lutheri értelmezéséből 
következik. Az a körülmény, hogy bizonyos anyagiak éppen az egyház
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kezében vannak — az adja, kapja és használja fel, egy cseppet sem ki
sebbíti a 7. parancsolat etikai ellenőrzését, szankcióját vagy ítéletét. Te
hát túl az egyházi törvényen, a hivatalos egyházi fórumok, a közvéle
mény kötelezésén, ellenőrzésén és szankcióján, az anyagiak megszerzésé
nek, felhasználásának, bevételeknek és kiadásoknak a „coram deo” rea
litásában és bizonyosságában kell zajlania. A honnan, hogyan, mire és 
kiknek szempontjaira, azok indulására és végső kicsengésére nem vetőd
hetik árnyék.

Elsőként az anyagiak eredetére gondoljunk most. — Az igehirdetés
hez, a szeretetszolgálat gyakorlásához szükséges javak, eszközök meg
szerzésének is feddhetetlennek kell lennie. Igazában és gyökerében an
nak sem lehet más eredete, mint a munka. Még pedig az igehirdetésért 
és az attól elválaszthatatlan diakóniáért együtt és egyenként felelős hí
vek munkája.

Arra egyiket sem lehet ráépíteni — pedig elhangzanak ilyen vonat
kozású ígéretek — hogy majd lottózó hívek nyernek, még hozzá jelentős 
összeget. A kolduló szerzetek moráljára sem építhetünk. Olyasmire pe
dig végképpen nem, aminek a sajtónkban meghökkentő példáját olvas
hattuk: hadi befektetésből származó nyereségre. A 7. parancsolat etikai 
fegyelmezésének már ott érvényesülnie kell, ahol és amikor az egyesek 
és közösségek részt vesznek az egyház anyagi terheinek hordozásában. 
Ennek a fegyelmezésnek akkor is töretlenül kell folytatódnia, amikor a 
„kinek-kinek tehetsége szerint és az egyház szükséglete szerint” okos 
szempontja következik. Egy elég sok éves német egyházi újságban talál
koztam nem régen az adakozás 5 fokával. Csak az elsőt meg az utolsót 
említem. Az első fokon egy kis aprópénzt juttatnak emberek Isten cél
jaira. Az 5. fokon, az ún. keresztyén fokon viszont ez a gondolkodás 
dominál: Adok, mert nekem is adott. Adok, mégpedig örömest, morgás 
nélkül rendszeresen és amit adok, az áldozat. — A kicsi anyagi tehetsé- 
gűek nagyobb tehervállalása mindig a lopás tényének küszöbére sodor
ja a tehetősebbek vagy éppen nagyon tehetősek adakozását, a terhekben 
való részt vállalását. Hiszen a „szegények” azért kénytelenek erejükön 
felül is áldozatot hozni, mert a tehetősek aprópénzével nem lehet mesz- 
sze menni. — Luther a Nagy Kátéban minden olyan előnyszerzést lo
pásnak nevez, amelyikkel a másik hátránya, megrövidülése jár együtt. 
Ez a szempont ebben az összefüggésben is érvényes.

Augusztinusz mondotta annak idején: „Ama et fac quod vis.” Tagad
hatatlan igazsága melett azonban nekünk, a mi viszonyaink között, sok
kal konkrétebben kell gondolkoznunk és cselekednünk. Nekünk azokkal 
a valóságos eredményekkel is számolnunk kell, amelyek a szeretet cse
lekedeteiből következni fognák vagy következniük kell. Célképpen és 
nem visszahatásképpen. A szeretet indulata bizonyos esetekben értel
mes belátás nélkül vak. Éppen ezért sohasem lehet az anyagiak megszer
zésének és felhasználásának elindítója olyan meggondolás és hozzáállás, 
amelyik valamilyen látszólagosan fontos program végrehajtásával in
kább csak lelkiismeretet nyugtat és altat. Azt hiszem világszerte sok 
olyan költekezés, ráfordítás van folyamatban, amelyeknek nem a kime
netele, a végső eredménye, tehát a valóban komoly segíteni akarás a 
rugója, hanem csak lelkiismeret-nyugtatás. Az ilyesmik árnyékában pe
dig jóvátehetetlen segítségmulasztások, elkésésekbe torkolló késedelmek 
sodorhatják küszöbre a lopás bűnét és ítéletét.

Ebbe az összefüggésbe kívánkozik a segélyezés ügye és etikája is. 
A segélyezésnek egyházunkban három fő formája van gyakorlatban. Az 
államsegély, a Magyarországi Evangélikus Egyház segélyszervezete: a
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Gyülekezeti Segély, és az LVSZ segély. Egyház törvényünknek megfe
lelően egyházunk felhasználja a neki juttatott államsegélyt. Ennek évi 
összege alig kevesebb az 1948-ban kötött Egyezményben megállapított 
összegnél. Sőt, az Egyezményt túlhaladóan 1968 után is folyósította álla
munk az államsegélyt. Ez a segély egyházunk és államunk jó viszonyá
nak gyümölcse. Benne államunknak humánus gesztusa és a vallásos em
berek valóságos igényeinek kielégítésére irányuló törekvése fejeződik ki. 
Másrészt ez egyházunk erkölcsi magatartásának értékelése, amelyikkel 
sajátos evangélikus hitének sérelme nélkül, de abból következőleg, tá
mogatja államunkat kétségtelen más alapállású, de nemes szándékú tö
rekvéseiben. Ez a támogatás főként erkölcsi támogatás, de gyülekezeti 
tagjain keresztül a munkákban való közvetlen részvételével is történik. 
Az államsegélyért államunk nem valamiről való lemondást kér cserébe, 
hanem egy etikai veretű jóviszony és megértés következménye.

Az egymás terhe hordozásának szükségességéből, az erősebbnek a 
gyengébbel szembeni kötelezettségéből, az egész test összetartozásának 
megéléséből nőtt ki az egész magyarországi evangélikus egyházra kiter
jedő segélyszervünk, a Gyülekezeti Segély. Szerepe évről évre nő egy
házunkban. Feléje minden gyülekezetünk akadozó gyülekezet és minden 
segítségre szoruló gyülekezet számíthat segítségére. Különösen nagyra 
nőtt jelentősége épületeink karbantartása, renoválása és új épületek 
születése szempontjából.

A külföldi, tehetősebb, mert lélekszámra is sokkal nagyobb evan
gélikus egyházak testvéri segítségéről tanúskodik a Lutheránus Világ- 
szövetség egyházunknak juttatott segélye. Építkező, épületeit renováló 
gyülekezeteink, intézményeink részesednek belőle, egyházi felsőbbségünk 
útján. — A segítésnek és segélyezésnek persze még más közvetett és köz
vetlen formái, esetei is élnek egyházunkban. Pl. országosan kötelező of- 
fertóriumok a szeretetinitézményeinik, szórványgyülekezetek, nyugdíjas 
lelkészek, lelkészözvegyek és árvák javára, egyházi alkalmazottak gyógy
kezeltetése és üdülésük megkönnyítése céljára, a templomépítő gyüleke
zetek támogatására. Komoly jelentősége van a Központi Alapnak, ame
lyik kisjavadalmú lelkészek fizetésének kiegészítését szolgálja. A lelkész
képzés célját szolgálják az ún. teológus szupplikációk gyülekezeteinkben 
és a teológus ösztöndíjak. Jelentősek továbbá az egyes gyülekezetek és 
egyes személyek adományai, amelyek természetbeniek és pénzadományok 
formájában nyújtanak támogatást egy-egy szeretetintézménynek, kán
torképző intézetünknek, az Özvegy Papnék Otthonának. Ugyancsak tá
mogatják gyülekezeteink egyházi sajtónk szolgálatát is. De annak a se
gélynek is van jelentősége, amelyet egy-egy gyülekezetünk közvetlenül 
juttat egy másik gyülekezetnek.

Ami mármost a segélyezés etikáját illeti, bizony nem könnyű dolog 
azoknak az etikai vonásoknak a felbukkantása és sűrítése, amelyek rész
ben terhelik, részben gyógyítják és áldottá teszik ezt az ügyet. A segélyt 
kérő és adó, az elfogadó és felajánló magatartása, őszintesége vagy ken- 
dőzködése, igaza vagy tévedése, önzetlensége vagy önzése többnyire mé
lyebben rejtőzik annál, hogy az mindjárt és jól látszódjék.

Először arra az elgondolásra térek ki, hogy a gyülekezeteket le kell 
szoktatni a segélykérésről és át kell térni a kölcsönzésre. Elgondolkoztató 
és megfontolandó igazsága mellett sem olyan egyszerű ez a dolog a ma
gyar evangélikus egyház szinte példátlanul differenciált helyzetének is
meretében. Arra gondolok most, hogy a 200—300 lelkes kis és szórvány- 
gyülekezetek, valamint a húszezresek határesetei között még a lélekszám
ra megközelítőleg egyforma gyülekezetek is mennyire különbözők. Múlt
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jukban, tradíciójukban, keletkezési körülményeikben, tagjaikban, föld
rajzi helyzetükben, területi viszonyaikban, közlekedési lehetőségükben, 
szekuláris, vallási és felekezeti környezetükben, a vegyesházasságok, re- 
verzális örökségek dolgában. Azután a magyar evangélikus egyház egé
sze szempontjából is vannak hátrányos, de fontos és sok kísértéssel és 
terhes örökséggel bajlakodó gyülekezetek. Ott esetleg egy gyülekezet 
megrokkanása is már nagyobb területen eredményezne fehér foltot evan
gélikus szempontból. Sőt, egy nagyobb egyházkormányzati egység lét- 
jogosultságát is kétségessé tehetné. Példája lehet ennek a Hajdú-Szabol
csi Egyházmegye. Mondjuk: Debrecen és Kölese megrokkanásával az 
egész egyházmegye egyetlen négymegyés szórványgyülekezetté válnék, 
sajátos helyzete, múltja és jelene miatt. — Tehát a segélyezés sok he
lyen bizony nem elvi kérdés, hanem gyakorlati szükség és létkérdés.

A segélykérés etikájához elsőként tartozik hozzá az a követelmény, 
hogy a segélyt kérő egyházi közösség maga is elmenjen az áldozathoza
talban — befelé és kifelé is — a lehetséges határig. Nem a segély elő
feltételeként, hanem attól teljesen függetlenül, az adakozás etikájának 
megfelelően. Ez a határ persze nemcsak a kívülvalók előtt, de néha a 
közösségen belül is elég csalóka. Hiszen milyen sok tényező közrehat a 
lélekszám mellett abban, hogy meddig lehet elmenni az adakozás sür
getésének a fokozásában. Másként nézik ezt a kérdést a gyülekezeti ta
gok ott, ahol zömmel, vagy nagyobb arányban vannak a tiszta evangé
likus családok, mint ott, ahol az ilyen csak fehér holló. Nem is szólva 
arról, hogy ahol tengernyi az egyházunk kárára adott reverzális, tehát 
már a felnőtt családtagok is más egyház tagjai, a még szigetként meg
maradt egyetlen evangélikus esetében roppant lazák, halványak, törpék 
az evangélikus gyülekezetek jelen és jövő szolgálatáért észlelhető felelős
ség mozdulatai. A nagy gyülekezetből kicsibe került evangélikusok pe
dig — sok példáját láttam ennek — vagy eleve elrejtőznek, vagy nosz
talgikusan a nagyobb gyülekezetet keresik vagy a régi, kismértékű hoz
zájáruláshoz ragaszkodnak a kis gyülekezetben is, ahol pedig a kicsiség
gel már hosszabb idő óta a nagyobb teherviselés jár együtt. Mindez nem 
változtat a segélykérés etikáján, csak megfontoltabbá kell, hogy tegye 
mind a kérést, mind pedig a segélynyújtást. A segélykérésnek és segély- 
nyújtásnak minden esetben a szolgálat folytonosságát kell cébavennie 
és abban az eleganciát és luxust súroló igényeknek a legkisebb helyet 
sem szabad biztosítani.

Mind a segélyt kérő, mind a segélyt adó számára megkerülhetetlen 
érvénye van annak, amit Luther a Nagy Kátéban írt: „A lopás más vala
ki javainak jogtalan megszerzése. Ebbe pedig beleértendő mindennemű 
haszonszerzés felebarátunk kárára, bármiféle viszonylatban” . Persze, 
elég világosan beszél idevonatkozóan a Kis Káté 7. parancsolat magya
rázata is. „Felebarátunk pénzét és javait el ne vegyük. . .  vagy ravaszko
dással meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megőrizni” . A 
parancsolat magyarázatának első felét elsősorban a segélyt kérőknek kell 
szem előtt tartaniuk, a második felét inkább a segélyt nyújtóknak. A tár
gyilagos mérték hiánya, a túlzott igény vagy a szűkmarkúság végered
ményében ugyanis mindig egyre megy.

Mind a segélykérés, mind a segélyadás során érvényesülni kell az 
istentiszteleti szempontnak és a szeretet bizonyságtétele szempontjának. 
Csak erre tekintve, csak ezt megcélozva szabad kérni és csak ennek be
töltése érdekében szabad és kell adni. A segéllyel valóban segíteni kell 
mindkét részről. Az nem lehet vízhordás a Dunába, sem pedig a nyilván 
fontosabb és sürgősebb elhanyagolása, még akkor sem, ha az igazán fel
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sem tűnik. Az Anániás és Safira bűne ismétlődik modern formában, ha 
a segélyt kérő a saját erejét kímélgeti a máséval úgy, hogy saját áldoza
tának szükségét és mértékét csökkenti, vagy a hiúság útját járva a jó
ság látszatának képmutató köntösét ölti magára. A segélykérésnek és 
adásnak nemcsak meggondoltalak kell lennie, hanem rajta kell lenni a 
7. parancsolat pozitív értelmű szankciójának. „Tudja meg azért mindenki, 
hogy tartozik Isten előtt nemcsak felebarátjának kárt nem tenni, hanem 
javait hűen megőrizni, hasznára lenni, segíteni. . .  ahol szükséget szenved, 
adni barátnak, ellenségnek. Aki jó cselekedeteket akar, fog itt találni 
eleget.” (Nagy Káté). Tehát ebben az ügyben sem azon van a hangsúly, 
hogy ki az én felebarátom, hanem inkább azon: kinek vagyok én a fele
barátja és hogyan.

A jól értett 7. parancsolat etikai fegyelmezése tehát nem tűri, ho$'y 
egyházi közösségek (vagy egyesek) a kolduló szerzetek köntösében — 
Abban kissé még tetszelegve is -— a rászorulóbbat üssék el a segítségtől. 
Ami nem a szolgálat és az ahhoz szükséges lét, már vagy még, ott le 
kell vetni a kolduló barátok csuháját, még mielőtt bárki erényt csinál
hatna belőle, vagy pedig az eléggé meg sem becsült segítség a magától 
értetődő járandóság megszokottságába torkollnék. De az önelégült, élet
halál ura Mecénás-mellényt is le kell vetni, mert az meg könnyen ad 
teret a tolakodási sorrendnek, a felületes és az igazsággal és céllal nem 
eléggé szembesített döntéseknek, határozatoknak, a hatalmi alapon törté
nő késedelmeknek és a burkolt származási és faji elfogultságnak. A hiú
ságot, a nagyzási mániát néha nagyon nehezen észrevehetően is jól fejik 
azok, akik a kolduló barát csuhája alatt nagyon is divatos nadrágot vi
selnek. A szeretet szót sokszor bizony csak igen tisztes pihentetés után 
volna szabad használnunk. A belőle épített lépcsőket és a vele ácsolt lét
rákat pedig egyszer-egyszer el kellene a fal mellől billenteni. Gyermek
koromban sokszor hallottam, amikor egy-egy szép bicskára vagy más 
jobb darabra nézve azt mondották az okos és fifikus parasztok (ez volt 
akkoriban a tőkéjük a „Kastélyos Taszilókkal” szemben): Komám, ez a 
bicska egy különb embert is megilletne. Az a segély pedig, amelyik a 
segélyezettet egyenesen a maga szekerébe akarja fogni, meglopja a má
sik szabadságát és nem emeli, hanem lenyomja a segélyével. Azért ma
radjon csak érvényben legalább meghökkentő tilalomfának — az egy
ház anyai ügyeiben és külön a segélyezés kérdésében — a 7. parancso
lat etikai fegyelmezése: A „ne lopj” fogalmában benne van a másik ro
vására (tehát hűsége, rendeltetése, hazafias elkötelezettsége, emberi és 
hitbeli önérzete rovására is) történő bármilyen előnyszerzés, akármilyen 
viszonylatban is.

Néhány összefoglaló megjegyzés
1. Az igehirdetés és az anyagiak kölcsönhatásában nem felejtheti el 

az egyház azt a dialektikát, amelyik nem dogmatikai tételként, hanem 
gyakorlatként érvényesül és kell hogy érvényesüljön. Mit értek ézen? 
Azt, hogy valóban az evangélium hatalmára épül az egyház anyagi ereje, 
tehát a hirdetett igére vagy igehirdetésre. Azonban ahhoz, hogy az ige
hirdetés folyjék, és korszerűen, korszerű körülmények között folyjék, fel
tétellé is válnak az anyagiak és nemcsak következmények. Ebből pedig 
az következik, hogy az értelemnek is elengedhetetlen szerepe van az 
anyagi ügyekben. De ezzel függ össze az a szempont is, hogy az anyagia
kat miért kell az egész egyháztest vagy közösség összefüggésében racio
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nalizálni. Az igehirdetés primér szempontja teszi szükségessé, hogy az: 
anyagiak sehol se rekedhessenek meg és állják útját az egyházban az 
elsődlegesnek. A szeretetszolgálat betöltése érdekében is fontos ez a 
meggondolás. Minit puszta diakóniai közösség ugyanis végül éppen ezt a 
diakóniai rendeltetését aligha tölthetné be.

2. Az előzőkkel függ össze az is, hogy nem lehet az anyagiak célja 
új hívek toborzására beállított misszió, hanem csak a szolgálat vissza
hatással nem számoló betöltése. Ez nem a misszió megbízatás tagadása, 
csak az anyagi eszközök rendeltetésszerű felhasználása. Az anyagiak előb
bi értelemben vett missziója ugyanis aligha lenne más, mint az anyagi 
bázis továbbgyarapításának hátsó szándéka.

3. A hitnek a felebaráti szeretet gyakorlásában elengedhetetlen je
lentkezése akkor korszerű, ha az anyagiak távlata nemcsak alkalmi ala
mizsna, hanem annak társadalmi és nemzetközi viszonylatban is tuda
tosan megcélzott kihatása van. Az egyháznak, mint a társadalomban egy
re inkább kisebbségnek, önmagában elég anyagi eszköze nincs és nem is 
lesz. Azért a rendelkezésére álló anyagiak közvetett céljává kívánkozik 
olyan beállítottság megteremtése is, amelyik egyre jobb szociális viszo
nyok, társadalmi változások, a hadi kiadások felszabadítása, a kizsákmá
nyolás és elnyomás megszüntetése irányában hatnak.

4. Mind az öncélúság, mind pedig a pesszimizmus elszigeteli az egyes 
egyházrészeket, egyháztesteket az anyagiak, a hit és a szeretet vonalán. 
A „ki-ki a maga terhét hordozza” és az „egymás terhét hordozzátok” dia
lektikának egyensúlyában ott van az a követelmény is, hogy nagyon tu
datosan kell harcolnia az egyháznak a kolonccá válás ellen éppen úgy, 
mint a Mecénás-privilégiumok kísértése ellen. Legalább annyira, mint 
az öncélúság és a pesszimizmus ellen.

Szabó Gyula

A magyar evangélikus múzeumügy 
múltja és jelene

Az Országos Presbitérium 1972. december 19-én tartott ülésén egy
hangúlag elhatározta, hogy felállítja az Evangélikus Országos Múzeumot. 
Szervezése és munkájának megindulása egybeesik a magyar evangélikus- 
ság 450 éves múltjának ez évi júbileumával. E kettős. alkalomból foglal
kozunk egyházunk múzeumügyének múltjával és jelenével — a jövő> 
feladatairól pedig az országos felmérés lezárásával és tapasztalataink fel- 
használásával majd külön tanulmányban fogunk szólni.

Száz év mérlegén
A Kárpát-medence eseményekben és tárgyi emlékekben egyaránt 

gazdag evangélikussága négy évszázadon keresztül nem mérte fel egy
házművészeti értékeit. Ennek kettős magyarázatát adhatjuk. Egyfelől le
kötötték erőit a szabadságáért és függetlenségéért folytatott külső és 
belső harcok, amelyek közepette aligha gondolhatott múzeum szervezé
sére. Másfelől — mint tudjuk — a magyar műemlékvédelem is csupán 
most százéves: csak a Kiegyezés utáni években kezdték el országosan
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felmérni a magyar építészet, valamint az ipar- és képzőművészet kima
gasló alkotásait.

Egyházunk művészettörténeti múltjának emlékei között kutatva ar
ra a megállapításra jutunk, hogy először az 1896-os ezredéves országos 
kiállítás alkalmával vették egyáltalán számba egyházi műkincseinket. 
Most százéves fővárosunkban ugyan már ezt megelőzően is szerepelt 
egyházi anyag az 1876-os, árvízkárosultak javára rendezett történelmi —, 
majd 1884-ben a budapesti ötvösmű- és az 1885-ös országos régészeti ki
állításon, ezeken azonban csakis a katolikus egyház műkincseit mutatták 
be. Az 1896-os millenniumi kiállítás alább ismertetett adatai is megerő
sítenek abban a véleményünkben, hogy a dualizmus korának magyaror
szági evangélikussága még nem realizálta a tulajdonát képező műkincsek 
és műtárgyak értékét és jelentőségét.

A millenniumi országos kiállítás egyik leggazdagabb törzsanyaga 
ugyanis az egyházi emlékek csoportja volt; a katolikus, ortodox, evangé
likus, református, valamint zsinagógái tárgyak között azonban — amelyek 
egy nagy és néhány kisebb szekrényt töltöttek meg — szinte elenyészően 
kevés volt evangélikus egyházunk műtárgyanyaga, s azok között is csak 
Pozsony, Nagyszeben és Segesvár, tehát a ma már Csehszlovákiáhcz és 
Romániához tartozó területek ötvöstárgyai kerültek bemutatásra.

A millennium idején az egyházi emlékek összegyűjtésére alakított 
bizottságnak érdekes módon magyar egyházunk négy kerületének egyik 
püspöke sem volt tagja, hanem ott az evangélikusságot Teutsch György 
Dániel, majd halála után (1893) Müller Frigyes erdélyi szász püspök kép
viselte, míg a reformátusságnak Szász Károly püspök, a római katoliciz
musnak Szmrecsányi Pál szepesi püspök volt a képviselője. Az ő irányí
tásuk mellett vették akkor számba a kiállításra alkalmasnak ítélt egy
házi anyagot, míg a bizottság titkára, Czobor Béla intézte a nyilvántar
tásnak és az emlékek kiállításra történő átengedésének az adminisztrá
cióját. Az egyházi műtárgyakat ekkor három csoportba sorolták: 1. a 
templomok bútorzata és felszerelése (ipar- és képzőművészeti tárgyak), 
2. ún. szerelvények (ötvöstárgyak, jelvények stb.), és 3. egyházi térítők 
és öltönyök (textíliák).

Mint érdekességet feljegyezhetjük, hogy az ekkor — bizonyára a leg
értékesebb darabokként — kiállított műkincseink között a legrégibb a se
gesvári templom 1658-as aranyozott, ezüstfedeles kannája volt, a pozso
nyi kupa 1683-ból való volt, a nagyszebeni gyertyatartók pedig 1691-ben 
készültek.

Jelen századunk első három évtizedében három egyházművészeti ki
állítás is volt hazánkban, éspedig 1913-ban, 1926-ban és 1930-ban, ezeken 
azonban csak a katolikus egyház műtárgyai szerepeltek.

Az 1938-ban hazánkban rendezett Eucharisztikus Kongresszus után 
a magyar protestantizmus 1939 őszén Országos Protestáns Napokat ren
dezett. Ennek keretében az Országos Bethlen Gábor Szövetség több ki
állításon igyekezett bemutatni az egyházi értékeket, éspedig annak hang- 
súlyozásával, hogy „távol minden elkülönítő és különválasztó szándék
tól, áttekintést adjon arról, hogy a magyar protestantizmus mit tett a 
haza fenntartása és a magyarság szellemi értékeinek gyarapítása érde
kében” . (Országos Protestáns Napok kiállítása. 95. 1.)

Az Országos Protestáns Napok művészeti kiállításai közül a modern 
protestáns művészek anyaga az Iparművészeti Társulatban, a protestáns 
történeti kiállítás a Nemzeti Múzeumban, a 17—19. század protestáns 
mestereinek anyaga a Szépművészeti Múzeumban, a néprajzi- és nyom
dakiállítás pedig az Iparművészeti Múzeumban volt látható. Bár itt is
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többségben volt az 'utódállamok evangélikusságának múltját tükröző 
anyag, mégis figyelemre méltó, hogy első ízben került a nagyközönség 
elé néhány Sopron megyei és nógrádi egyházi műtárgyunk. A Horthy-  
korszak protestantizmusa sem mérte fel azonban helyesen egyházi mű
kincseink értékrendjét. Ezt többek között az is bizonyítja, hogy a leg
értékesebb egyházi gyűjteményünknek, a soproni műkincseknek az anya
gából tulajdonképpen semmit sem tárt a közönség elé: Sopron csak a 
Lyceum 17. századi ezüst jutalomérméivel szerepelt az 1939-es kiállítá
son; hazai származású ötvöstárgyainkat pedig csupán a Nógrád megyei 
Galgaguta két 1745-ös ónkannája és két, ugyancsak 18. századi gyertya- 
tartó-párja képviselte.

Műkincseink országos nyilvántartásának, vagy akár egy evangélikus 
egyházi múzeum alapításának a gondolatát is hiába keresnénk hazánk
ban a két világháború közötti időben. Egyházi vezetőségünk ezzel a gon
dolattal ekkor még egyáltalán nem foglalkozott. Felvetődött azonban egy 
ezzel rokon eszme — éspedig a reformáció 400 éves jubileuma alkalmá
val, 1917 után, Dr. Kovács Sándor teológiai tanár lelkében. Ö a még 
1883-ban alakult Luther Társaság keretében gondolta megvalósítani egy 
„Luther Könyvtár és Múzeum” tervét. Célul a „Lüther-ereklyék” gyűj
tését tűzte ki, közelebbről a reformációra vonatkozó minden könyvnek, 
és minden, bárhol megjelent ezzel kapcsolatos cikknek egy Luther Könyv
tárban való összegyűjtését.

Ennek érdekében Kovács Sándor professzor — utóbb egyetemi tanár 
és a dunáninneni egyházkerület püspöke — 1920 novemberében, az ál
tala alapított Ösvény című folyóiratban felhívást tett közzé. Megbecsü
lésünk jeleként hadd idézzük ennek első két bekezdését szó szerint.

„ . . .  A reformáció nagy éve elmúlt rólunk a reformáció lelkét lehe
lő alkotás nélkül. . .  Ha a reformációban feltámadt ősi evangélium üdítő 
forrásáért, a benne feltalált élet kenyeréért és élet italáért nem pusztán 
kiáltó szóval akartok hálát adni, és ha áldását maradékaitokra is szeret
nétek átszállítani, mondjatok búcsút a tétlen tűnődésnek és felébredt 
lelkesedésitekkel, tettvágyatokkal csatlakozzatok hozzánk, akik Magyar- 
országon a reformációnak óhajtunk emléket állítani. . .  Hittestvérek, fog
junk kezet egy országos Luther Könyvtár és Múzeum alapítására! Gyűjt- 
sünk össze minden szellemi terméket, ami a reformáció szellemének ihle
téből született: könyvet, lapot, művészi alkotást, hogy a reformáció al
kotó és termékenyítő munkájának lehetőleg teljes tárházát bírhassuk. .. 
Összegyűjtenénk összes íróink, tudósaink, kiváló papjaink és oktatóink, 
vezérembereink kimerítő, pontos életrajzát a leggondosabban összeállí
tott adatokkal és utalásokkal, hogy névtelenül, de hűségesen dolgozó 
munkásaink nevét el ne temesse a feledékenység futóhomokja.

Ide hoznánk minden vidék becses levéltári anyagát eredetiben vagy 
másolatban; képeket régi és új jelesekről; templomaink, iskoláink, min
dennemű egyházi ritkaságaink és kincseink képeit, szóval mindent, ami 
a reformáció szellemére, munkájára emlékeztet s ami a reformáció szel
lemét hirdeti, ami áldásainak megbecsülésére buzdít. Időleges kiállítá
sok rendezésével ébren tartjuk az egyházunkhoz való ragaszkodást, múl
tunk megbecsülését, emlékeink tiszteletét, de egyúttal építjük a jövőt 
is, mely üres káprázatként foszlik szét, ha múltunk, történelmünk kö
veit porladni engedjük.” (Ösvény, 1921. I.)

A Luther Könyvtár és Múzeum szervezői — amint a felhívásból az
után kitűnik — nem a hivatalos egyházhoz fordultak támogatásért, .„hi
szen annak gondja — feladata szinte egész erejét leköti”, hanem „a hí
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vek táborához” , különösen a lelkészekhez és tanárokhoz, akiktől azt re
mélték, hogy felkarolják és buzdításukkal, példamutatásukkal tovább
viszik majd ezt a szép ügyet.

A Luther Társaság évi jelentéseiből évről évre nyomon lehet követni 
a két évtizeden keresztül működő szervnek — múzeumi vonalon azon
ban semminemű eredményt fel nem mutató kísérletnek — a sorsát. 
1921-től 1942-ig minden évben beszámol a jelentés bizonyos „örvendetes 
gyarapodásról”, ez azonban csaknem teljesen a könyvtári, részben levél
tári, de semmiképpen nem múzeumi gyarapodást jelentett. Az adomá
nyok főként régi evangélikus családok tulajdonából kerültek át a Luther 
Könyvtár és Múzeum tulajdonába. A helyhiánnyal küzdő társulat 1926-tól 
az egyetemes egyház Üllői úti épületében kapott termet: a hívektől be
folyó pénzadomány közlése mellett évente jelentik, hány száz vagy ezer 
kötet könyv birtokába jutottak az elmúlt év folyamán. így elsőnek a 
Pest megyei Esperesség, majd a Perlaky, Radvánszky, Szontagh és Tor
kos család gyarapította a Luther Társaság vagyonát, majd a Tiszai Egy
házkerület engedte át számára a Szmik-féle gyűjteményt.

Tudvalevő, hogy a legnagyobb könyvadomány a Podmaniczky—De- 
genfeld könyvtár volt: az egykori kiskartali kastély 30 000 kötetes magán- 
könyvtárának és teljes bútorberendezésének átvételéről 1930-ban tudósí
totta Scholtz Oszkár egyetemes könyvtáros az egyetemes közgyűlést. Ez 
az örökség sem tartozik azonban jellegénél fogva a múzeumügy vona
lára, sőt nem is a Luther Könyvtár és Múzeum, hanem az egyházegye
tem könyvtárát illette.

A harmincas évek nyomasztó helyzete, főként a gazdasági válság 
egyre inkább bénítólag hatott Kovács Sándor professzor magánkezdemé
nyezésére is. Egyházi könyvkereskedés és kiadóhivatal létesítése sem se
gített az egyre tornyosuló problémák megoldásában, de az sem, ami az 
egyetemes közgyűlések jegyzőkönyveiben évről évre visszatérő megálla
pításként olvasható, hogy „az egyetemes közgyűlés a Luther Könyvtár 
és Múzeumot újólag melegen ajánlja a közegyház és á hívek áldozatkész 
szeretetébe” . A gyűjtemény könyvtári része ugyan egészen 1939-ig éven
te gyarapodott új ajándékokkal, Kovács Sándornak 1942-ben bekövetke
zett halálával azonban maga a vállalkozás is megszűnt. A Luther Könyv
tár és Múzeum két évtizedes munkássága 1942-ben végétért anélkül, hogy 
a múzeumi ág megszervezésére sor kerülhetett volna. Nem valósult meg 
az „alapítók arcképcsarnokának” a gondolata sem.

Az értékes családi könyvadományok és az egyéb gyarapodás anya
ga még a háború vége előtt bekerült a mai Evangélikus Országos Könyv
tár százezer kötetet meghaladó anyagába. Ezzel pont került egy szép, két 
évtizeden át hordozott, de soha meg nem valósult gondolat végére.

Múzeumügyünk mai helyzete
Két évtized, magyar népünk történelmének merőben új szakasza 

következett ezután. A szocialista átalakulás korszakában először úgy tűnt, 
nem időszerű kérdés a műkincsek és műtárgyak, vagy műemlékek ügye. 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa azonban 1963-ban törvényerejű rende
letet hozott a muzeális emlékek védelméről. Ez a rendelet kimondta, 
hogy a történelem, a tudományok, az irodalom, a művészetek kiemelkedő 
tárgyi, írásos és egyéb emlékeit védelemben kell részesíteni, tudományo
san fel kell dolgozni és hozzáférhetővé kell tenni. A rendelet hatálya 
kiterjedt a közgyűjteményeken kívül a jogi személyek tulajdonában le
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vő muzeális gyűjteményekre, magángyűjteményekre és egyedi muzeális 
tárgyakra is.

A fentiek végrehajtásáról azután a művelődésügyi miniszternek a 
muzeális emlékek védelméről szóló rendelete gondoskodott 1965-ben. Ez 
előírta — részletes szabályozás mellett — a muzeális tárgyak bejelentési 
kötelezettségét is.

Egyházunk ennek a rendeletnek a nyomán tette meg az első lépést 
a gyülekezeteinkben és központi intézményeinkben történő országos fel
mérés irányában: az Országos Iroda vezetője, Karner Ágoston főtitkár 
1968-ban körlevélben hívta fel e bejelentési kötelezettségre a lelkészi hi
vatalok és a központi szervek figyelmét.

A tudományos feldolgozás és kiértékelés érdekében pontos adatszol
gáltatást kértünk mindazokról az egyházi műtárgyakról, amelyek 1870 
előtt készültek, vagy amelyekről készítési dátumuk hiánya miatt stílu
suk, anyaguk, vagy megmunkálási formájuk arra enged következtetni, 
hogy száz évnél idősebbek.

Az országos felmérésnél a következő adatokra nézve kértünk kimu
tatást: a tárgy megnevezése és pontos leírása, őrzési helye és módja, va
lamint kezelőjének a neve. Külön felhívtuk a lelkészek figyelmét, hogy 
bejelentési kötelezettség alá esik minden arany vagy ezüst kegyszer,' min
den réz, ón vagy vas felszerelési tárgy, a hutaüvegtárgyak, kerámiák, 
templomi felszerelés és bútorzat, harangok és oltárképek az 1870 előtti 
időből, de az utóbbiaknál az újabbak is, ha készítőjük miatt értékesek 
és műtárgyaknak tekinthetők.

Az Iparművészeti Múzeum illetékesei — a többi egyházhoz hasonlóan 
— ezekben az években evangélikus gyülekezeteinkben is végeztek szak
mai felmérést, éspedig 34 esetben. E kiszállások alkalmával tudományo
san meghatározták a legértékesebb műtárgyakat, és felvették azok mű
tárgyjegyzékét. Ezeknek, valamint a főtitkár által bekért és 1969 folya
mán beérkezett gyülekezeti jelentéseknek az alapján a Művelődésügyi 
Minisztérium Múzeumi Főosztálya összeállította és megküldte egyházunk
nak a védetté nyilvánított egyházi műtárgyaink jegyzékét. Mivel azon
ban több egyházközség még nem küldte be jelentését és a központi gyűj
teményeink anyagának a felmérése is csak ez után, a múzeumi munka 
megszervezésével egyidejűleg indult meg, még nem állnak végleges ada
tok a rendelkezésünkre.

Egyházunk vezetősége tehát ezekben az években az állami szakigaz
gatási szervekkel teljes egyetértésben felismerte az egyházi tulajdonban 
levő műtárgyak felmérésének, nyilvántartásának, feldolgozásának és 
gondozásának a szükségességét és annak jelentőségét. Ennek volt jele 
az a gyűjteményi konferencia, amelyet az országos egyház székházában 
1969. március 26—27-én tartottunk. Ezen a főelőadásokat — több értékes 
korreferátum mellett — a könyvtár-, levéltár- és múzeumügy kiváló ál
lami szakértői tartották. Ezek közül három előadás nyomtatásban is meg
jelent a Lelkipásztorban, így dr. Baraczka István: „Levéltáraink hely- 
te és funkciója”, dr. Barcza Géza: „A  Magyarországi Evangélikus Egy
ház műemlékeinek helyzete és funkciója” és dr. Kiss Ákos: „A  Magyar- 
országi Evangélikus Egyház gyűjteményi helyzete és felállításra kerülő 
múzeumának feladatai a Magyar Népköztársaság múzeumpolitikájának 
keretében” című tanulmánya.

Annak jeléül, hogy államunk is mennyire szívén viseli az egyházi 
gyűjteményeknek és különösen az egyházi műkincseknek és műtárgyak
nak a sorsát, meg kell említenünk, hogy a Művelődésügyi Minisztérium 
Múzeumi Főosztálya az Állami Egyházügyi Hivatallal egyetértésben
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1970-től kezdve — évenkénti továbbképzés tervével — kétnapos előadás- 
sorozatot és gyakorlati bemutatókat szervezett az egyházi gyűjtemények 
vezetői és munkatársai számára. Ezeken egyházunk szakképviselői azóta 
is rendszeresen résztvesznek.

Kimagasló eseménye volt a közelmúltnak ezzel kapcsolatban az a 
kiállítás, amelyet „Egyházi gyűjtemények kincsei” címen az állami szak- 
felügyeleti szervek és a magyarországi egyházak rendeztek, s amelyet 
Pogány Ö. Gábor főigazgató és dr. Trautmann Rezső ny. miniszter, a 
Hazafias Népfront országos elnökségének tagja nyitott meg 1970. októ
ber 30-án a Nemzeti Galériában. E kiállítás megrendezését az állam és 
az egyház kapcsolatainak gyümölcsöző alakulása tette lehetővé. Dr. Dá
vid Katalin művészettörténész kiváló rendezése folytán történelmünk fo
lyamán első ízben került a nagyközönség és a szakemberek elé olyan 
színvonalas és szakszerű válogatás, amelyben jelentőségünkhöz mérten 
és valóban legszebb értékeiket képviselve vehették ki részüket a magyar- 
országi katolikus, ortodox, protestáns és izraelita egyházak. Az országos, 
sőt nemzetközi érdeklődést kiváltó szép kiállításról egyházi sajtónkban 
is több beszámoló jelent meg. Evangélikus egyházunk, amely a kiállítás
nak 14%-os, anyagát adta, 15 gyülekezet 41 műtárgyával — amelyeknek 
zöme ötvöstárgy volt — jelentős helyet foglalt el itt a katolicizmus 125, 
a református egyház 76, az ortodoxia 17 és a zsidóság 24 kiválogatott mű
tárgya mellett.

Végül az utolsó két év eseményeihez kapcsolódóan kell még néhány 
dolgot értékelnünk. Nagy jelentőségű az a megbízatás, amellyel D. Káldy 
Zoltán püspök és dr. Mihályfi Ernő országos felügyelő 1971. február 9-én 
konkrét személy feladatkörévé tette evangélikus egyházunk műkincsei
nek és műtárgyainak, illetve múzeumi ügyek vitelének a dolgát. Ez — 
reménységünk szerint — egy leendő evangélikus országos múzeum meg
szervezésének a kezdetét jelentette. Az illetékes szervekkel való kapcso
lat felvétele és kiépítése mellett a feladat főleg: adminisztratív előkészítést 
jelentett, pl. leltárkönyv és kartonrendszer létesítését, továbbá a gyüle
kezeti jelentések kiegészítését és folyamatos feldolgozását, valamint a 
központi intézményeinkben és raktárainkban őrzött képzőművészeti 
anyag számbavételét.

A megbízatás a műemlékekkel való foglalkozás kötelezését is jelen
tette. Az előkészület jegyében megkezdtük hazai evangélikus templo
maink feltérképezését, különös tekintettel a műemlék-, műemlékjellegű 
és városképi jelentőségű templomainkra. Ezeknek problémái az Országos 
Műemléki Felügyelőség hatáskörébe tartoznak. Az utóbbinak 1972 júniu
sában rendezett egyhetes nemzetközi ICOMOS műemlékvédelmi konfe
renciára egyházunk is meghívást kapott és azon részt is vett. A nemzet
közileg elismert szakemberek által tartott előadások több egyházművé
szeti problémát is érintettek és hasznos segítséget jelentettek a múzeu
mi és műemléki kérdéseink továbbgondolásában.

Itt kell megemlékeznünk a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat 
gondozásában megjelent, fenti kérdésekben eligazító és az ökumenizmus 
jegyében született könyvről, amely még 1971-ben jelent meg „Egyházi 
épületek gondozása” címen. A rendkívül értékes, szép kiállítású munká
ban, amelynek szerkesztésében résztvettek a magyarországi katolikus, re
formátus, evangélikus és ortodox egyházak képviselői, dr. Kotsis Iván 
építészmérnök az evangélikus szempontokról külön tanulmányt is írt.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk a múzeumi és gyűjteményi 
ügyben a legdöntőbb lépést 1972. december 19-én tette meg: az Országos 
Presbitérium egyhangúlag elhatározta egy Evangélikus Országos Múzeum
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és egy Evangélikus Gyűjteményi Tanács felállítását, éspedig a magyar 
reformáció 450. jubileumi évének kezdetével. Ezzel a határozattal egy
felől hivatalosan is megszerveződött az evangélikus gyűjteményügy har
madik ága, másfelől mindhárom ág összefogásának, továbbfejlesztésé
nek és egységes irányításának céljából egy tíztagú, aktív Gyűjteményi 
Tanács. Ez utóbbinak ügyintézői teendőit három évenként felváltva látja 
el e három gyűjteményi ág egyik vezetője. Egyházunk vezetősége pedig 
felkérte az illetékes állami tényezőket az Evangélikus Országos Múzeum 
működésének állami engedélyezésére.

A felszabadulás óta végzett, s az utóbbi években különösen is nagy 
lendületet vett múzeumi, műemléki és gyűjteményi munkának ezzel ah
hoz a fejezetéhez érkeztünk el, amely már a jelennek és a jövőnek a 
határa. Az egyházunk négy és fél évszázados múltja során első ízben 
megtett, tehát egyháztörténeti jelentőségű lépéseknek vagyunk a tanúi. 
A soron következő lépések már a jövő útjait egyengetik. De hiszen nem 
is a múlt konzerválása a célunk, hanem a jövő építése. Ám a jövőt csak 
a múlt értékeinek megbecsülésével lehet építeni.

Dr. Fabiny Tibor

Ajándékul ajánljuk 

GÖRÖG TIBOR:

CSENDES SZOBÁK-NYITO TT ABLAKOK
című áhítatoskönyvét.

Ara: 26,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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A világ útján

A vietnami háború mérlege 
keresztyén szemmel

Harmincéves szabadságharc
Amikor 1973. január 27-én Nguyen Duy Trinh, a Vietnami Demok

ratikus Köztársaság külügyminisztere, Nguyen Thi Binh, a dél-vietna
mi ideiglenes forradalmi kormány külügyminisztere, William Rogers 
amerikai külügyminiszter és Tram Van Lám, a saigoni külügyminiszter 
aláírta a vietnami háború beszüntetéséről és a béke helyreállításáról szóló 
egyezményt, s ennek eredményeképpen Vietnamban elhallgattak a fegy
verek, ez azt jelentette, hogy győzelmesen végétért a vietnami nép több 
mint harmincéves szabadságharca.

A harc 1940-ben kezdődött, amikor Vietnamban megjelentek a ja
pán fasiszták, s a vietnami hazafiak megszervezték az első fegyveres egy
ségeket a japán és francia megszállók ellen. 1941-ben Ho Si Minh veze
tésével megalakult a Vietminh, a vietnami front az ország függetlensé
géért. 1945 elején a japán megszállók rajtaütöttek a francia helyőrsége
ken, s átvették az ellenőrzést a francia gyarmat fölött. A japánok 1946. 
augusztus 16-i kapitulációja után Ho Si Minh kihirdette a Vietnami De
mokratikus Köztársaság megalakulását.

A francia gyarmatosítók azonban nem akartak belenyugodni a jól 
jövedelmező gyarmat elvesztésébe, ezért 1946 decemberében felrúgták a 
Vietminihhel kötött szerződést, ami Hanoiban francia-ellenes felkeléshez 
vezetett, s ezzel megkezdődött Franciaország indokínai háborúja. A kö
zel nyolcéves háború a hős vietnami nép győzelmével végződött. 1954. 
május 7-én a vietnami hazafiak több hónapos harc után elfoglalták a 
franciák kulcsfontosságú támaszpontját Dien Bien Phut. A franciák kény
telenek voltak vereséggel kivonulni Vietnamból. 1954. július 20-án alá
írták a vietnami békére vonatkozó genfi egyezményt, mely szerint Viet
namot ideiglenesen két övezetre osztották. 1956. július 20-án általános vá
lasztásokon kellett volna dönteni a két országrész egyesítéséről, az ame
rikaiak azonban, akik a francia gyarmatosítók helyére léptek, megaka
dályozták a választásokat, s a déli országrészben, Dél-Vietnamban meg
szervezték a saigoni kormányt, amely minden tekintetben kiszolgálója 
lett az amerikai érdekeknek. 1960-ban a Dél-Vietnamban működő haza
fias erőkből megalakult a vietnami nemzeti felszabadítási front, s ezzel 
kezdetét vette a dél-vietnami nép szabadságharca.

A saigoni kormány támogatására az amerikaiak először csak „kato
nai tanácsadókat” küldtek Dél-Vietnamba, majd 1962-től amikor Saigon
ban megalakult az amerikai katonai parancsnokság — egyre több ame
rikai reguláris egység érkezett a vietnami nép szabadságharcának le
verésére. Mivel azonban ennek ellenére a dél-vietnami hazafiak sikerei 
egyre szaporodtak, s az ország felszabadított területe is egyre növekedett, 
az amerikai kongresszus 1964-ben a tonkini incidens ürügyén Johnson
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elnöknek teljes felhatalmazást adott a vietnami agresszió teljes kiszéle
sítésére. 1965-ben annak ürügyén, hogy a dél-vietnami hazafiak a Viet
nami Demokratikus Köztársaságból támogatást kapnak, az amerikai légi
erő megkezdte Észak-Vietnam brutális bombázását. Hiába volt azonban 
az amerikai hadsereg minden képzeletet felülmúló barbár pusztítása, a 
vietnami nép ellenállását és sok sikert elérő szabadságharcát nem tud
ták letörni. Mivel a világ népeinek, köztük az amerikai tömegek széles 
rétegeinek közvéleménye egyre jobban elítélte az amerikai agressziót, s 
a hős vietnami nép oldalára állt, az amerikaiak 1969-ben tárgyaló asz
talhoz kényszerültek. A közel négy évig tartó párizsi tárgyalások idején, 
még az egyezmény szövegében való megállapodás után is az amerikaiak 
többször megpróbálták a bombatámadások barbár eszközével engedmé
nyekre kényszeríteni a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány és 
a Vietnami Demokratikus Köztársaság képviselőit. Ez azonban nem si
került. Az érdekelt felek 1973. január 27-én aláírták a vietnami háború 
beszüntetéséről és a béke helyreállításáról szóló egyezményt, melyben az 
amerikaiak kötelezettséget vállaltak a harcok beszüntetésére és csapa
taiknak Vietnamból való kivonására. Ezzel győzelemre jutott a hős viet
nami nép legendás szabadságharca, s megkezdődhet a csaknem telje
sen elpusztított ország újjáépítése.

A háború mérlege
Bár a vietnami nép szabadságharca több, mint harminc évig tartott, 

a veszteségeket kimutató statisztikák csak a harc utolsó szakaszát ve
szik figyelembe. Igaz, ez a szakasz kívánta a legtöbb áldozatot. Jellemző, 
hogy a nyugati sajtóban megjelenő statisztikák csak az amerikaiak és 
szövetségeseik veszteségeit tüntetik fel, de ebből is lehet következtetni, 
milyen nagy volt a vietnami nép áldozat'a és vesztesége.

Az amerikaiak 1965-től 14 millió tonna bombát dobtak le Vietnam 
területére, s ez a bombamennyiség több mint a háromszorosa a máso
dik világháborúban az európai hadszíni érre hullott bombák mennyisé
gének. 1965-től 1971-ig a Vietnamban keletkezett bombatölcsérek száma 
26 millió volt. A ledobott bombák 2,5 millió köbméter földet mozgattak 
meg, ami a Szuezi-csatorna és a Panama-csatorna építésénél megmozga
tott föld tízszerese. A bombatölcsérek és repeszdarabok miatt használha
tatlanná vált Dél-Vietnamban a földterület 40 százaléka. Hogy a ledo
bott bombák mennyi életet oltottak ki, hány ártatlan embert tettek nyo
morékká, és mennyi értéket pusztítottak el, azt még hozzávetőlegesen 
sem lehet megállapítani.

A háború pusztításai nem kímélték a természetet sem. A partizánok 
elleni harc címén hatalmas területeket tettek talán örökre alkalmatlanná 
a mezőgazdasági művelésre. Nemcsak lombtalanítási szőnyegbombázáso
kat hajtottak végre, hanem növényirtószereket is bevetettek. Az így el
pusztított erdő és szántóterület 23 ezer négyzetkilométer, akkora, mint 
Somogy, Tolna, Baranya, Zala, Vas és Komárom megye területe együtt
véve. A károsodott terület ennek a kétszerese. Az elpusztított és káro
sodott területnek kereken nyolcvan százaléka jó minőség, nemes fa
anyagot tartalmazó erdő. A környezet és természetpusztítás egy másik 
formája az úgynevezett „buldózer program” volt. Páncélozott hernyó
talpas traktorok elé óriás földgyalukat szereltek. Ezek rajvonalba fejlőd
ve pusztítottak el maguk előtt mindent. 1971 közepéig kereken 450 ezer 
hektár területet taroltak így le, ami megfelel Fejér megye területének.

224



Mindezek mellett azonban legfájdalmasabb az a pusztítás, amit a 
legfőbb értékben, az emberéletben követtek el. Dél-Vietnam polgári la
kosságából 425 ezren haltak meg és 935 ezren megsebesültek. Az ameri
kaiak 56 ezer halottat, 304 ezer sebesültet, a saigoni csapatok 200 ézer 
halottat és 400 ezer sebesültet, az egyéb amerikai szövetséges csapatok 
5200 halottat veszítettek. A Vietnami Demokratikus Köztársaság és a 
dél-vietnami hazafiak halottainak és sebesültjeinek számát egyelőre nem 
lehet megállapítani, de a bombázások és egyéb harci cselekmények mé
reteiből arra következtethetünk, hogy ez sokszorosan meghaladja az ame
rikai veszteségeket. S az a szomorú, hogy a halottak és sebesültek közel 
90 százaléka polgári személy, többnyire asszony és gyermek volt. A vi
lágtörténelem egyetlen háborúja folyamán sem volt még ilyen nagy ará
nyú a polgári személyek vesztesége a katonákéhoz viszonyítva. S ha eh
hez hozzávesszük, hogy Dél-Vietnam 17 millió lakosából több mint 6 
millió volt kénytelen otthonát elhagyni, vagy elmenekülni, akkor fogal
mat alkothatunk magunknak a vietnami háború sok-sok szenvedéséről 
és embertelenségéről.

Mindez rengeteg pénzbe került. Az Egyesült Államok az indokínai 
háborúra 140 milliárd dollárt fordítottak, ami több, mint hatszorosa a 
koreai háború „árának” és több, mint háromszorosa az Egyesült Államok 
egy évi szociális költségvetésének. A háború során elpusztult ameriaki 
repülőgépek száma meghaladja a tízezret, összköltségük több mint tíz 
és fél milliárd dollár. Egy vadászbombáz'ó egyetlen bevetése 8500, egy 
B—52-es bombázóé pedig 11 ezer dollárba került.

Mindezekből a számadatokból azonban csak hozzávetőleges képet 
kaphatunk a háború mérlegéről. A teljes mérleget a statisztikusok majd 
csak ezután, vagy talán sohasem tudják pontosan összeállítani.

Hazug keresztyén szólamok
Amikor szemügyre vesszük ezt a nagyon szomorú mérleget, önkén

telenül felvetődik bennünk a kérdés: Miért volt mindez? Vagy egyálta
lán mivel próbálta megindokolni az Egyesült Államok ezt a minden kép
zeletet felülmúló barbár háborút? S itt nekünk keresztyéneknek bűnbá
nattal kell megállapítanunk, hogy a hivatalos amerikai politika „keresz
tyén érvekkel” igyekezett igazolni ezt az agresszióját. S ezt az „igazolást” 
az amerikai tömegek kezdetben be is vették, hiszen az amerikai társa
dalmi és politikai élet át meg át van szőve vallásos eszmékkel. Ismere
tes, hogy az amerikai hatalmi politika mélyen vallásos eszmékben gyö
kerezik. Amerika vallásos és politikai rendeltetése szorosan kapcsolódik 
egymáshoz az egyszerű amerikaiak lelkében. Bizonyítható ez azzal, hogy 
nemcsak az amerikai elnökök, de egyéb politikusok beszédei tele van
nak keresztyén szólamokkal. Az „amerikai demokrácia” hitvallása az a 
meggyőződés, hogy Isten különleges szerepet szánt az amerikai népnek 
a világ népei között. S ez a különleges szerep a vallás, az erkölcs, a sza
badság és a demokrácia védelme. A vietnami háborút is azzal próbál
ták igazolni, az amerikai tömegek előtt, hogy Amerikának kötelessége 
megvédeni szövetségeseinek, vagyis a dél-vietnamiak szabadságát Észak- 
Vietnam agressziójával szemben. A keresztyén érvek között sokszor sze
repelt a dél-vietnami keresztyének vallásszabadságának megvédése is, az 
észak-vietnami ateistákkal szemben. Köztudomású, hogy Vietnam Ázsiá
nak egyik legkeresztyénibb állama. Vietnam 32 millió lakosából kereken 
kétmillió a keresztyén. Persze a vietnami keresztyéneket, de az amerikai 
tömegeket is nehéz volt meggyőzni arról, hogy ami Vietnamban történt,
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az az erkölcs, a demokrácia és a vallás védelmezése volt. Nem is könnyű 
megérteni, hogyan volt lehetséges, hogy az amerikai keresztyén erkölcs
ben nevelkedett fiatalok ártatlan gyermekeket, védtelen nőket, és örege
ket gyilkoltak meg, ahogyan az Song My-ben, vagy My Laiban történt.

A háborút igazolni akaró érvek másik csoportja a vak antikommu- 
nizmusból táplálkozott. „Amerika szent kötelessége a kommunizmus ter
jedését meggátolni Ázsiában, mert a kommunizmus ellene van a vallás
nak, erkölcsnek, társadalmi rendnek” — volt a másik hazug keresztyén 
szólam a vietnami háború indokolására. Így lett a vietnami agresszióból 
„keresztes háború”, amelynek támogatása minden amerikai állampolgár 
„szent kötelessége” .

Az igazság az, hogy a vietnami „keresztes háborúnak” éppoly kevés 
köze volt az igazi keresztyénséghez, mint a történelem többi keresztes há
borújának. A háborúkat mindig gazdasági és politikai érdekek határoz
ták meg, s ez a vietnami háborúra is érvényes. Az amerikai tőkének 
szüksége volt a vietnami és az egész indokínai piacra, s ezt minden 
áron meg akarta tartani. Ha a közgazdászok ki tudnák számítani, hogy 
a vietnami háborúra fordított 140 milliárd dollárból mennyi profitot vág
tak zsebre az amerikai fegyvergyárosok és más tőkések, akkor válna 
csak igazán világossá, hogy mennyire hazugok és álszentek voltak a 
vietnami háborút igazolni akaró „keresztyén szólámok”, s hogy ami Viet
namban történt, az nem dicsőségére, hanem örök gyalázatára van nem
csak a nyugati civilizációnak és kultúrának, hanem az egész keresztyén- 
ségnek.

Az emberiség és a keresztyénség lelkiismerete
Ezt az igazságot a jó akaratú emberek az amerikaiak vietnami ag

ressziójának kezdetétől világosan látták és lelkiismeretük nem engedte, 
hogy erről hallgassanak. Talán egyetlen más háború sem váltott ki a 
világ népeiben oly nagy felháborodást a történelem folyamán, mint az 
amerikaiak vietnami háborúja. S ez a felháborodás hatalmas tüntetések
ben jutott kifejezésre. Nemcsak a Béke Világtanács és egyéb békeszer
vezetek tiltakoztak a vietnami agresszió ellen, hanem egyetemisták, egy
szerű munkások, vagy háziasszonyok egész sora vett részt a vietnami há
ború elleni tiltakozásban. Gondoljunk csak azokra a társadalmi megmoz
dulásokra, itt nálunk Magyarországon is, amelyeknek jelszava ez a mon
dat volt: Veled vagyunk Vietnam!

Az egyházak sem maradhattak némák. Már csak azért sem, mert 
ami Vietnamban történt, az valójában nem volt más, mint a keresztyén 
névvel való aljas visszaélés. A lelkiismeret ébresztésben elöl jártak a 
szocialista országokban élő egyházak, köztük a mi egyházunk is. Ige
hirdetéseinkben, egyházi sajtónkban kezdettől fogva elítéltük az ameri
kai agressziót, és szolidaritást vállaltunk a hős vietnami néppel. Ezt a 
szolidaritásunkat nemcsak szavakkal mutattuk meg, hanem tettekkel is 
kifejeztük. Híveink többször is adakoztak a vietnami nép megsegítésére, 
s híveink adományait az egész magyar nép adományával együtt küldtük 
el Vietnamba.

Felbecsülhetetlenül nagy volt az a szolgálat, amit egyházunk vezetői 
a többi szocialista országban élő egyházak vezetőivel együtt az egyházi 
világszervezetekben végeztek. Kezdetben sok meg nem értéssel, sőt vá
daskodással találkozott ez a szolgálat nyugati testvéreink részéről. Gon
doljunk csak arra, hogy 1967-ben az Egyházak Világtanácsa Központi 
Bizottságának Kréta szigetén tartott ülésén, amikor a vietnami agresz-
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szió beszüntetésére felhívó nyilatkozatban a nyugati küldöttek vonakod
tak konkrétan megnevezni az amerikai agressziót, a szocialista országok
ban élő egyházak küldöttei kénytelenek voltak külön nyilatkozatot közzé 
tenni. Ennek a bátor kiállásnak volt az eredménye az is, hogy az Egy
házak Világtanácsa 1968-i uppsalai nagygyűlésén már jóval konkrétabb 
javaslatok születtek. Egyházunk vezetői a Lutheránus Világszövetséghez 
tartozó egyházak lelkiismeretének ébresztésében, valamint a Keresztyén 
Békekonferencia munkájában is kivették részüket.

Az emberiség és a keresztyének lelkiismereti megnyilvánulásai az 
amerikai népre és az amerikai egyházakra sem maradhattak hatás nél
kül. Amerikában is egyre jobban szélesedett az a társadalmi és egyházi 
mozgalom, amely elítélte a vietnami háborút, és követelte a háború be
fejezését és az amerikai csapatok kivonását. Amerika közéleti és egyhá
zi személyiségei sokszor nevezték „Amerika szégyenének” a vietnami 
háborút.

Amikor még javában folyt a tiltakozás a vietnami háború ellen so
kan vetették fel a kérdést, hogy van-e ezeknek a megmozdulásoknak ér
telme, befolyásolhatja-e az amerikai politikát a világ népeinek és keresz
tyénéinek közvéleménye. Valószínű, hogy a háború befejezésére első
sorban nem ez a közvélemény indította az amerikai kormányt, hanem 
annak az egyszerű ténynek a tudomásul vétele, hogy nem nyerheti meg 
ezt a háborút. De azért az is igaz, hogy egyetlen kormány sem hagyhat
ja  sokáig figyelmen kívül a közvéleményt, amely az országot, még kevés
bé akkor, ha az az egész világot áthatja. Ennek megfelelően bátran mond
hatjuk, hogy a vietnami nép győzelme elsősorban a vietnami nép bátor 
harcának, de nem utolsósorban a világ békeszerető népeinek bátor szo
lidaritás-vállalásának köszönhető. Jóleső érzéssel tölthet el bennünket 
az a tudat, hogy ebben a lelkiismeretet ébresztő bátor küzdelemben és 
a vietnami néppel való szolidaritás vállalásában magyar népünk és ma
gyarországi evangélikus egyházunk az első sorokban vett részt.

A harcnak nincs vége
Vietnamban elnémultak a fegyverek, de ahhoz, hogy igazi béke le

gyen még hosszú az út. S ezen az úton a vietnami népet nem szabad 
továbbra sem magára hagyni.

Hogy a fegyverek végérvényesen elnémulhassanak, hogy a foglyok 
hazatérhessenek, s az emberek felépíthessék otthonaikat, s megkezdhes
sék a békés termelő munkát, ahhoz következetes erőfeszítésre van szük
ség. Emlékezünk, hogy az 1954-es genfi egyezmény után is milyen alat
tomosan lopakodott vissza az agresszió. Ennek megakadályozása a fel
adata elsősorban az ellenőrző vegyes bizottságnak, amelynek munkájában 
hazánk képviselői is tevékenykednek. De hogy ez a bizottság eredménye
sen végezhesse munkáját, s Vietnamban véglegesen megvalósuljon a bé
ke, ahhoz a világ népeinek éberségére is szükség van.

De hatalmas küzdelem vár a vietnami népre az ország újjáépítése 
területén is. Az ilyen ezer sebből vérző országot nem könnyű újra fel
építeni. S a vietnami népet nem hagyhatjuk magára ebben a küzdelem
ben. Jellemző, hogy az Egyesült Államok Vietnam újjáépítéséhez csu
pán 7,5 milliárd dollárral szándékozik hozzájárulni, ami a háborúra for
dított összegnek mindössze 5,3 százaléka. A vietnami népnek ennél jóval 
többre van szüksége, s a világ és a keresztyénség lelkiismeretének arra 
kell kényszeríteni az amerikai kormányt, hogy ennél ő is sokkal többel 
tartozik a vietnami népnek. Természetesen a vietnami néppel való szoli
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daritásunkat az újjáépítés éveiben azzal kell elsősorban megmutatnunk, 
hogy hajlandók vagyunk áldozathozatalra, sőt lemondásra is, hogy a 
sokat szenvedett nép segítségére siessünk.

Végül tudnunk kell azt, hogy az imperializmus természetéhez tar
tozik az, hogy nem tud meglenni a vietnami agresszióhoz hasonló hábo
rúk nélkül. Ezért a világ békeszerető népeinek és egyházainak éberen 
kell figyelni a nemzetközi helyzet alakulását, és mindent meg kell ten
ni azért, hogy a vietnami agresszióhoz hasonló konfliktus sehol a vilá
gon ki ne alakulhasson, hogy a világ minden népe számára megvaló
sulhasson az igazi béke.

Dr. Selmeczi János

Ajándékul ajánljuk 

D. KOREN EMIL:

IRGALMADAT ÉNEKLEM
című könyvét 

Ara: 35,— Ft

Megrendelhető a Sajtóosztályon
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Halottunk

Dr. Pass László 
1 8 9 3 -1 9 7 3

Dr. Pass László ny. tb. esperes 1893-ban született Szentesen. Ott vé
gezte el az elemi iskolát és a gimnáziumot is. Az édesanyja szíve vágya 
teljesedett, amikor érettségi után a pozsonyi evangélikus teológia növen
déke lett, ahol kiváló eredménnyel végezte tanulmányait. A különböző 
tudományok és az irodalom iránti érdeklődése ott vett lendületet. Isme
retei gyarapítása céljából ösztöndíjasként iratkozott be a greifswaldi 
egyetem hittudományi karára. Hazatérése után egy ideig filozófiát hall
gatott Budapesten.

Lelkésszé avatása után Budapesten, majd Szentesen segédlelkészke- 
dett. Az első világháborúban tábori lelkészként szolgált. Az otthonaikból 
harctérre kényszerített katonák között nem csak az evangélium viga
szát szólaltatta meg, hanem a legnemesebb diakóniát is gyakorolta irán
tuk. A szenvedőknek, különösen pedig a sebesülteknek minden elérhető 
eszközzel és leleménnyel segítségükre sietett. Ezt a pusztán magát az em
bert szem előtt tartó készségét az utolsó leheletéig sem tagadta meg.

1921-ben került parókus lelkésznek a kölesdi gyülekezetbe és kötött 
házasságot Boné Irén okleveles tanítónővel. Tízéves kölesdi szolgálata 
során mély nyomokat hagyott minden irányú segítőkészségével az egész 
falu népének szívében. — Boldog családi életüket Isten öt gyermekkel 
ajándékozta meg, akik közül hármat korán elragadott a halál. Ennek a 
fájdalomnak nyoma ott maradt arcán élete végéig, bár férfiasán keresz
tyén karaktere nem ismerte a panaszolkodást. Annál melegebb szívvel 
ragaszkodott két élő gyermekéhez és különösen sok örömét lelte két 
unokájában.

1931-ben a debreceni gyülekezet választotta meg lelkészének és ott 
szolgált 24 éven keresztül 1955 szeptember elsejével történt nyugalomba 
vonulásáig. 1937-ben esperessé választotta egyházmegyéje, majd néhány 
évi esperesi szolgálat után ismét gyülekezetére és tanulmányainak foly
tatására összpontosította minden erejét. Különösen jogi, esztétikai tanul
mányokat és sumér összehasonlító nyelvészeti kutatásokat végzett lelke
sedéssel. Jogi ismereteit arra használta fel, hogy főként egyszerű embe
reknek segítsen vele személyválogatás nélkül, ügyes-bajos dolgaikban. 
Tudós, roppant egyszerű és szerény egyénisége soha nem tudott meg
barátkozni az úrhatnámsággal. — Az esztétikából már túl élete derekán 
doktorátust szerzett a debreceni egyetemen. — A sumér összehasonlító 
nyelvkutatásait nyugdíjba vonulása, majd 1960-ban Ajkára költözésük 
után is folytatta. Sajnos, különféle akadályok miatt ebből a szívéhez nőtt 
munkából eleddig csak töredékek láthattak napvilágot.

Gyülekezetében a már elődei által megálmodott új templom, új is
kola, új parókia megépítésének gondját egész szívvel és nagy hozzáértés
sel tette magáévá. Az anyagi alap teljesen együtt is volt, de az építkezés
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keresztül vitelét már a második világháború lehetetlenítette. Noha ez 
nem rajta múlt, derűre, egészséges humorra hajlamos szívében ez is nyo
mot hagyott. 

Szinte kora ifjúságától kezdve szívesen írogatott. Nyomtatásban meg
jelent írásainak felsorolása itt lehetetlen. Ügy láttam, hogy írásai közül 
legjobban szerette a „Ne felejts el élni” című munkáját.

A második világháború végén is teljesített még tábori lelkészi szol
gálatot. A háborút követő hadifogságból hazatérve nagy lendülettel és 
sok irányú gyülekezeti munkával igyekezett lelkileg és anyagilag meg
tépázott egyházközségét talpraállítani.

Ajkán eltöltött nyugdíjas éveiben is tovább tanult, tanított, segített, 
dolgozott. Egyre elhatalmasodó betegsége azonban utolsó éveiben erősen 
akadályozta. — Hosszú szenvedés után halt meg gondos szerettei köré
ben 1973. január 17-én. Temetése január 20-án volt Ajkán, nagy részvét 
mellett, Síkos Lajos pápai esperes-lelkész, Mátis István ajkai és Szabó 
Gyula debreceni lelkészek szolgálatával.

Szabó Gyula
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A z igehirdető műhelye

HÚSVÉT UTÁN 2. VASÁRNAP 

Jn 10,1—6
A textus értelmezését a 6. versen kell kezdenünk. „Példabeszédjét 

olvashatunk az előző versekben. A paroimia a héber másál görög meg
felelője. A LXX-ban ez a Példabeszédek könyvének címe (BH: mislé): 
Paroimiai. A  szó jelentése: példa, példázat, közmondás, valami igazság
nak, felismerésnek, tanításnak képpel, „tanmesével” elmondása. A pél
dázat megértése nem mindig könnyű. Jn 10-ben ráadásul több, hasonló 
jellegű és tartalmú példázat található, valószínűleg nem is az eredeti sor
rendben (v. ö. a különböző kommentárok eltérő értelmezését). Nem gon
dolom, hogy helyes volna pl. a 7kk versekkel együtt értelmezni perikó- 
pánkat.

Ez a példázat a pásztorról szól.
Először a „tolvaj” -jal és „rabló” -val hasonlítja össze a pásztort. Csak 

a pásztor közeledik a juhokhoz a rendes úton, az ajtón. A tolvaj és 
rabló az akolt körülvevő kerítésen át, az őrt kijátszva próbálja meg
közelíteni a juhokat, titokban akar hozzájuk férkőzni, így akarja meg
szerezni őket magának. A pásztor a kapun megy be hozzájuk, őt be
engedik a juhokhoz, rábízzák a nyájat, ő magával viheti azt a legelőre.

Azután az „idegenek”-kel hasonlítja össze a pásztort. A juhok ráis
mernek pásztoruk hangjára, engednek hívásának és követik őt. Az idege
nek hangja elriasztja őket, mert az számukra ismeretlen, nem a megszo
kott, megnyugtató hang. Csak a pásztor tudja nevükön szólítani a juho
kat, mert azok az ő juhai.

A példázat nem szedi ennyire logikai rendbe a gondolatokat. Inkább 
arra kell azért figyelnünk, hogy amit mond, azt a juhok szempontjából 
mondja: a juhok számára fontos, hogy meg tudják különböztetni pászto
rukat a tolvajoktól, rablóktól, idegenektől. Talán ez a gondolat a példá
zat megértésének kulcsa.

Minden kommentár bőséggel foglalkozik azzal a gondolattal, hogy ez 
a példázat annak a jól ismert és az Ótestamentumban sokszor előforduló 
képnek a továbbvitele, hogy Izráel az ŰR nyája, az ÚR népének pásztora 
és hogy a többi pásztor csak akkor igazi pásztor, ha az ŰR megbízásából 
pásztorolja a népet. Jézus itt saját magát nevezi a Pásztornak, aki „tör
vényes úton” s nem gonosz szándékkal közeledik a nyájhoz és akinek 
a hangját felismerik a juhok.

Azokat nevezi tolvajoknak és rablóknak, akik nem úgy közelednek 
a juhokhoz, ahogyan ő. A  példázatnak ez a gondolata párhuzamos azzal, 
amit Ezékiel 34-ben olvashatunk azokról a „pásztorok”-ról, akiknek nem 
a nyájra van gondjuk, hanem önmagukra, akiknek a keze alatt tönkre
megy és szétszóródik a nyáj. A tolvaj és rabló nem legeltetni és gondozni 
akarja a juhokat, hanem hasznot akar húzni belőlük.

Azokat nevezi idegeneknek, akik másképpen beszélnek, mint ő. Jézus 
szavának megkülönböztetése az „idegen hang”-tól az első keresztyének 
ismételten visszatérő problémája, amely az evangéliummal sok tekintet
ben azonos hangvételű első János-levélben egészen határozott utasítás 
formájában hangzik el (4,1 kk).
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Ez a példázat Jézusnak a nyáj iránti szeretetét juttatja kifejezésre. 
Az összehasonlítást a pásztor és a rablók, meg a pásztor és az idegenek 
között azért teszi, hogy az övéi felfigyeljenek erre a nagy különbségre. 
Nem tartom véletlennek, hogy János evangéliumában a jó Pásztorról 
szóló szakasz közvetlenül a vakon született meggyógyításának történeté
hez csatlakozik. Ez a történet jól ábrázolja azt a különbséget, ahogyan 
a farizeusok bánnak azzal az emberrel és ahogyan Jézus bánik vele, 
ahogyan a farizeusok beszélnek vele és ahogyan Jézus.

A jó Pásztor vasárnapján megszokott kép a pásztorolt gyülekezet ké
pe, vagy az, ahogyan Jézus a vállán hordozza az elveszett és megtalált 
bárányt. Bizonyára van olyan időszak, amikor vigasztalni és bátorítani 
kell ilyesféle képekkel, de ez a példázat egészen más irányba mutat. Vál
lalnunk kell az esetleges tradíció-rombolást, és még valamit, azt, hogy 
sok tekintetben magunk ellen kell prédikálnunk. Nem magunkról, de a 
gyülekezetnek arról, hogy a pásztorolt gyülekezet — aktív gyülekezet. 
Nem közönség, amely több-kevesebb figyelemmel meghallgatja az ünnepi 
beszédet és nem egyszerűen gondozottak, akik valamiféle lelki ápolásban 
részesülnek.

Ebbe az irányba mutatnak a következő gondolatok.
A gyülekezetnek fel kell ismernie az igazi pásztort. Különbséget kell 

tennie aközött, aki a „kapun” jön, legálisan, Jézussal együtt és aközött, 
aki kerülő úton próbálja megközelíteni a gyülekezetei. Az az igazi pász
tor, aki nemcsak beszél arról, hogy szolgálatra, diakóniára hívott el min
ket Jézus, hanem aki maga gyakorolja is azt. Hangsúlyozottan: azt a dia- 
kóniát, amit Jézus, aki felvette az emberek minden gondját, aki észre
vette az éhezőket, betegeket, szenvedőket, elhagyottakat és segített raj
tuk. Itt most alkalom nyílik arra, hogy pozitív módon megszólaltassuk a 
gyülekezetben azt, amiről a nyári lelkészkonferenciákon egyetértőén be
széltünk és meg merjük mondani: ezt várják tőlünk és minden pásztortól 
a gyülekezet tagjai és aki másképpen közeledik hozzájuk, azt utasítsák el. 
S mivel a gyülekezet tagjainak egymást is pásztorolniuk kell, egymástól 
is ilyen teljes szolgálatot várjanak. Ma is fenyegeti a gyülekezeteket az 
illegális „pásztorok” elfogadásának veszélye. Meg kell mutatnunk gyakor
lati példákon is, hogy kik azok, akik Jézus megkerülésével közelednek 
hozzánk: akik esetleg ki akarnak vonni minket az emberek közösségéből, 
vagy éppen valami illegális gyülekezetei akarnak létrehozni. Van biztos 
mértékünk: Jézus, a jó Pásztor. Rajta kell lemérnünk minden pásztort.

A gyülekezetnek fel kell ismernie Jézus hangját. Nemcsak meghall
gatni kell az igehirdetést, hanem meg kell különböztetni Jézus hangját és 
az idegen hangot. Jézus hangja a megértés, szeretet, az emberek és az em
beriség gondjai vállalásának a hangja. Ez a vasárnap sajtóvasárnap egy
házunkban. Egyházi sajtónk Jézus hangját akarja mindig megszólaltatni. 
Abban is, amiben némelyek „idegen” hangot vélnek felfedezni: minden 
háborús uszítás, agresszió, faji megkülönböztetés elítélésében. Éppen az 
lenne a Jézustól idegen hang, ha nem ítélnénk el a gyűlölködést, szere- 
tetlenséget, gyilkosságot, amit az előbbiek jelentenek. Jézus hangja szó
lal meg azokban a hírekben, cikkekben is, amelyek közlik gyülekezeteink 
gondjait és örömét, egyházunk teológiai felismeréseit. Meg kell tudni 
különböztetni azt a hangot, amely a bűnbocsánat evangéliumával vigasz
tal — attól a hangtól, amely hamis biztonságot kelt, vagy lelki dolgokra 
hivatkozva el akar vonni egymás terhének hordozásától.

Ki-ki a maga gyülekezetének ismeretében rámutathat arra, mennyi 
tévelygés, keresztyéninek hitt hamis tanítás él a gyülekezetben (lélek 
halhatatlansága, babonák stb.), milyen hódítást végeznek a különböző
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szekták azért, mert a gyülekezet tagjai nem képesek megkülönböztetni 
Jézus hangját az idegen hangtól. Milyen nagy szükség van arra, hogy pl. 
bibliaóráinkat használjuk fel egyházunk tanításának s a Bibliának alapo
sabb megismerésére. Mennyivel jobban kellene terjesztenünk és olvas
nunk azokat a kiadványokat, amelyeket a Sajtóosztály megjelentet.

S még egy gondolat: A gyülekezetnek követnie kell Jézust. Ez a pél
dázat azzal is aktivitásra hív, hogy azt mondja: az igazi pásztor kihajtja 
a nyájat a legelőre, ő előttük megy és a juhok követik őt. Az még nem 
elég, ha a gyülekezet tudja, milyen magatartást és milyen prédikációt kell 
várnia a lelkészétől. Azoknak, akiket pásztorolnak, maguknak is diakó
nusokká kell lenni, vállalniok kell a szolgáló keresztyén életet. Betegeket, 
öregeket látogatni, mások gondját fölvenni, részt venni a gyülekezet és a 
község, vagy város életében, becsületes munkás életet élni, azon fáradoz
ni, hogy még jobb legyen az emberek élete, jobbat és többet termelni, 
jobb, kötelességtudóbb gyermekeket nevelni. A szeretettel szolgáló élet 
tekintetében Jézus igenis követendő példa. így is meg kell ismerni Jézust: 
észrevenni, hogyan bánt ő a körülötte élő emberekkel, mennyi időt, fá
radságot, erőt áldozott fel és pazarolt el az emberek szolgálatában. Mi
lyen megszégyenítő ez azokra a keresztyénekre nézve, akik megelégsze
nek azzal, hogy időnként meghallgatnak egy prédikációt, aztán hagyják, 
hogy a lelkészük, vagy még egy-két ember vele végezzen olyan diakóniát, 
amilyent bír.

*

Bizonyára sok bölcsesség és bátorság kell ezeknek a gondolatoknak 
a felhasználására. Bölcsesség, hogy arról szóljunk, amiről leginkább kell 
és bátorság, hogy vállaljuk, ha a prédikációnk éle magunk ellen is 
irányul.

Muntag Andor

HÚS VÉT UTÁN 3. VASÁRNAP

Lk 10,17—20

A textus nem tartalmaz különleges egzegetikai nehézséget. A fejezet 
első versei szerint Jézus kiküldi hetvenkét tanítványát „mint juhokat 
a farkasok közé” . A lukácsi hagyomány szerint kétszeri tanítványi kikül
désről van szó, először a tizenkettőt küldi el Izraelhez, majd itt a het
venkettőt, azaz jelképesen 1. Móz 10 szerint az egész emberiséget el akar
ja érni szolgálatával. Arra nincs külön jel, hogy a tanítványok túljutottak 
volna a zsidóság körén és a pogányokhoz is odafordultak. A kijelölt sza
kasz vissza jövetelük alkalmával adott beszámolójukkal kezdődik. (V. ö.: 
Dr. Prőhle Károly, Lukács evangéliuma, Budapest, 1966)

Diadalmas visszatérés
Inkább megszokott kép számunkra a Jn 12, 38 szerinti ószövetségi 

idézet egy-egy bibliai és egyháztörténeti jelentésben: „Uram, ki hitt a 
mi tanításunknak?” (Ézs 53, 1). A sikerélményekkel megrakottan vissza
térő diadalmas tanítványok egyáltalán nem látszanak „farkasok közé 
küldött juhoknak”, hanem inkább, a képben maradva, „farkasokat ker
gető juhászkutyáknak” . Olyan „jeleket” tudnak fölmutatni, amelyekre
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büszkén gondolnak vissza és igazolni látszik minden Jézus nevének és 
küldésének erejét.

Hogyan áll a ma egyháza, a ma keresztyénsége ezekkel a „bizonyító 
jelekkel?” Sokfelől hangzik a követelmény, hogy csak az az egyház az 
igazi egyház, amelyik hasonló „sikerélményeket” tud fölmutatni (pünkös
disták, evangélizációs mozgalmak stb.). A belső üdvbizonyossághoz hozzá
kötötték és ma is hozzákötik sokan annak hasonló látványos megvaló
sítását, a bibliai csodákhoz hasonlóan.

Hangsúlyoznunk kell, hogy az egyház életében Jézus nevében ma is 
vannak hasonló események, ahol emberek vagy közösségek élete Jézus 
mellett megváltozik. A bangkoki Egyházak Világtanácsa Világmisszio és 
Evangélizáció Bizottsága nagygyűlése 1972 végén és az esztendő első nap
jaiban több olyan tény bejelentésére is szolgált, amelyek az ún. ifjú egy
házak életében megmutatkozó problémák mellett azok eredményeit mu
tatta. Így például afrikai küldöttek szerint 1980-ra Afrika lakosságának 
fele keresztyén lesz. Indonéziában Nias és Timor szigeteken az újszövet
ségi kor csodáihoz hasonló jelenségeket észleltek („Das Wort in der Welt” . 
Allgemeine Missionsnachrichten, 1972/6. 161—163. lpk.)

Az ökumenikus mozgalom kicsiny kezdetből óriási erővé növekedé
se, a mai látványos programok, mint pl. az anti-rasszizmus program, a 
segélyakciók, mind-mind sikert jelent. Egyházunk ebben az évben em
lékezik vissza 450 éves múltjára és ez a sokszor véres és nehéz egyház- 
történet sok előremutató, diadalmas, nagyszerű eseményt, áldozatosan és 
mások javára, a nemzet és az egyház javáért dolgozó embert tud föl
mutatni. Ezen a vasárnapon egyházunk országos Petőfi-emélkünnepélyt 
rendez Kiskőrösön, emlékezve egyházunk szabadságszerető szellemében 
felnőtt nagy fiára.

Hát nem úgy van-e, hogy föltartott fejjel, „sikerélményekkel”, ki- 
sebb-nagyobb eredményekkel állhatunk oda az Isten elé? 450 év törté
nelméből, az ökumené világszéles távlataiból mindig össze tudunk szed
ni annyit, hogy diadalmasan beszélhessünk „bizonyító jelekről”.

Jézusi hangsúlyáthelyezés
A diadalmasan visszatérő tanítványokat maga Jézus hűti le: „ne en

nek örüljetek!” A hangsúly nem azon van, mit tesznek a tanítványok, 
hanem azon, hogy mit tett az Isten: „nevetek föl van írva” . Az ószövet
ségi hagyományban is gyakori kép (2 Móz 32, 32; Ézs 4, 3; Zsolt 87, 8; 
Dán 12, 1) az üdvösségre utal, Isten lehajló kegyelmére, szeretetére. A 
hit példaképe ezért nem a „maga-biztos”, hanem az „Istenben-biztos” 
hivő.

Mindig eltévesztette az utat az egyház és az egyes keresztyén, ha 
„maga-biztosan”, a „teljesítményeket” hajszolva gondolta szolgálni az 
egyház Urát. Gondoljunk csak az egyháztörténet sok, az előző fölsoroltak
kal ellenkező példájára. Mennyi minden szörnyűséget követtek el Isten 
nevében, kereszteshadjáratokat, máglyákat, inkvizíciókat, fajüldöző ren
deleteket stb. A keresztyénség nagy kísértése, hogy megfordítsa a Mi
atyánk záró-doxológiáját és így mondja: „Enyém az ország és a hatalom 
és a dicsőség!”

Jézusnak a tálentumokról és a szőlőmunkásokról szóló példázatai 
is arra utalnak, hogy az üdvösség nem az emberi „teljesítmény "jutal
ma. Mindenki egyformán, emberi teljesítményétől függetlenül ugyanazt 
a jutalmat kapja, de a „Gazda” elvárja, hogy mindenki a neki képessé-
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ge szerint kiosztott tálentumról adjon számot, az előtte álló időt pedig 
lelkiismeretesen ledolgozza az Ür szőlőjében.

Arról, hogy mit vár tőlünk az Isten, milyen „teljesítményt” , jó össze
foglalást ad a levélbeli ige (1 Pt 2,11—20). Az egyháznak, az egyes ke
resztyénnek nem hatalom és dicsőség adatik, hanem szolgálat, önmeg
tartóztató élet, a jó keresése és cselekvése, engedelmesség. Az egyház kí
sértése, hogy nem az Istenben magában, hanem Isten ajándékaiban bízik 
és kiforgatja az apostoli igét valahogyan így: „Nekem az élet á hatalom, 
a pénz, a társadalmi megbecsülés, a szervezet, a teológia, a liturgia, az 
ifjúság stb.” Az apostol szerint ellenben: „nekem az élet Krisztus”. . .  
(Fii 1,21)

Jézus megkísérlésének leírásánál azt látjuk, hogy a Kísértő hangsú
lya mindig arra esik, ne Istenben magában, hanem Isten ajándékaiban 
bízzon Jézus, az istenfiúságában, isteni hatalmában és képességeiben. 
A kísértés mindig hitpróba, de nem abban az értelemben, hogy hiszünk-e 
vagy nem, hanem arra nézve, miben hiszünk, kiben bízunk. Az egyáhz 
külsőségei, minden rendelkezésre álló eszköze, még a Biblia is, a litur
gia is, a teológia is lehet kísértés, kerülhet az első helyre, Isten helyére. 
A teljesítményre, az eredményre törekvés ilyen helytelen formájában 
szólal meg az első parancsolat: „Ne legyen más Istened!

A jézusi hangsúly, „annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a 
mennyben” ugyanakkor nem jelent tétlenséget. Isten ajándékai, az egy
ház és az egyes ember cselekedetei a megfelelő helyre kerülnek. Az 
öröm forrása nem az emberi teljesítmény, hanem Isten kegyelme és eb
ből az örömből fakad azután mindaz, ami körülöttünk „jellé” válhat.

Bangkoki bemutatók
A már említett Egyházak Világtanácsa bangkoki konferenciáján a 

missziói ún. fiatal egyházak képviselői több olyan táncos-énekes játékot 
mutattak be, amelyek ezt az örömöt öntötték kifejezési formákba. Az 
ószövetségi hagyományban pl. Dávid királyról jegyezték föl, hogy „szent 
táncot” járt az Ür előtt (2. Sám 6,14 kk). Fogalmi és racionális európai 
gondolkodásunk számára furcsa a keresztyén öröm ilyen kifejezése. 
Ugyanakkor viszont az ázsiai és afrikai keresztyének azt mondják, hogy 
elcsüggesztően sivár és gépies az európai istentisztelet.

Az ökumenikus mozgalom világtávlataiban Európa, Ázsia és Afrika 
kölcsönösen tanulhatnak egymástól és ez azt jelenti, hogy a keresztyén 
hit és öröm megszokott kifejezési formái mellett más kifejezési formá
kat is szabad keresnünk.

Ifj. Harmati Béla

Laikus kérdések és szempontok Lk 10, 17—20-hoz

Jézus itt a „jövőbe lát?” A gonoszságot megtestesítő valóságnak, a 
Sátánnak a megsemmisüléséről, mint befejezett tényről szól. A mi szá
munkra ennek éppen olyan realitásnak kell lenni, mint Krisztus feltá
madása erejének. Igaz, a halál még mindent elpusztító valóság, s mégis 
győzött felette Jézus és az legyőzött hatalom. Igaz, a bűn mint közössé
get rontó hatalom, mint testvérből ellenséget formáló gonoszság, csalá
dokat földönfutóvá tevő bűn ott ólálkodik és tevékenykedik az emberek 
között. Nem vagyunk azonban kérlelhetetlenül kiszolgáltatva a bűnnek.
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Lehet győzni felette! Keresztyéneknek a Krisztus győzelmére támaszkod
va azért kell munkálkodni, hogy minden kollektív és egyéni gonoszság, 
sátáni indulat megsemmisíttessék és elvegye méltó büntetését.

Ami hatalmat kaptak a tanítványok az a csodatevés hatalma? Nem 
lehet egyszerűen azt állítani, hogy a „csodák” keresztyén táptalajból nő
nek ki. Különböző világvallásokban is ismerünk olyan jelenségeket, amit 
a „csoda” szóval lehetne jelölni, véghezvivőik mégsem isteni hatalomról, 
hanem emberi akarat-kifejlesztésről beszélnek. Hol a határ a csoda és 
a „csodának minősített” véletlenek következtében létrejött valóságok 
között?

Jézus nem abban látja küldetését, hogy „csoda-doktor” legyen. Kül
detése Isten és ember között megromlott viszony helyreállítása. A bűn, 
gonoszság, démoniság uralma alól Isten uralma alá vonni az embert, 
ahol ezután Isten szeretetének bűvkörében tanulhat meg embertárssá len
ni és az Isten szeretet-rendje szerint munkálkodni. (14)

HÚSVÉT UTÁN 4. VASÁRNAP

Mt 15,29—31

A textusban leírt esemény kerete a hegyi beszédéhez hasonló. Jézus 
felmegy a hegyre, leül, nagy sokaság veszi körül. Mindkét esetben ez az 
adott szituáció. A hegyi beszéd alkalmával Jézus tanítása, itt csodálatos 
gyógyításai ugyanazt a hatást váltják ki a szem és föltanúkból: álmél- 
kodást. A keretadta formális hasonlóságokon túl belső összefüggés is van 
a kettő között. A hegyi beszédet tömeges gyógyításokról szóló híradás 
előzi meg, utána pedig gyógyítás sorozat részletes leírása következik.

A szavak és a tettek teljes szinkronja látható Jézus működésében. 
Igehirdetése és cselekedetei együtt alkotnak kerek egészet, elválasztha
tatlan egységben tükrözik messiási küldetését. Személye, tanítása és cse
lekvése együtt az evangélium. Gyógyításai ugyanarról tanúskodnak, ami
ről beszédei: Isten szereti, nem pedig megveti a világot.

Különösen hangsúlyos Máté evangéliumában — lévén eredetileg 
zsidó-keresztyéneknek szánt irat — hogy Jézus a Messiás. Isten küldött
je, Isten programját hajtja végre, Istennel való teljes azonosságban szól 
és cselekszik. Amikor a sokaság hallja és látja őt, nem a szónoki telje
sítmény, vagy a kristálytiszta bölcsesség ejti ámulatba, hanem az, hogy 
a Messiástól ezeket a dolgokat hallják és látják. Jézus gyógyítási csodái
nál nemcsak a megmagyarázhatatlan gyógyulások csodálatosak, hanem 
legalább annyira csodálatos az is, hogy Isten éppen ilyen csodákkal küld
te el a Messiást. Nem megtorló, pusztító, ítéletes csodák tanúi a kortár- 
sak, hanem irgalmas, embermentő csodáknak. Ítélő Messiást vártak és 
ámulatukra irgalmas Messiás jött. Erről tanúskodnak Jézus csodái és 
így szerves részei az evangéliumnak.

Jézus azért ütközött össze korának vallásos kegyeseivel, mert várat
lan dolgokat mondott és művelt, olyanokat, amiket azok a Messiás kül
detésével összeegyeztethetetlennek tartottak. Tudva levő, hogy a beteg
ség, különösen a gyógyíthatatlan, vagy öröklött betegség nem volt akkor 
pusztán orvosi kérdés. Jellemző, hogy a vakon született ember esetében 
szó sem esik orvosi magyarázatról, ellenben éles teológiai kérdést vetnek 
fel. A betegség kérdése szorosan összefüggött a bűn kérdésével. A beteg
ség — és minden más negatívum az ember életében — az akkori szem
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lélet szerint valamilyen titkos, vagy nyilvános bűn büntetése volt. Jézus 
gyógyításainak teológiai lényege tehát a bűnök feloldása, a bűnbocsá
nat volt. Ez nem tetszett a farizeusoknak. Csak Istennek van hatalma 
bűnöket megbocsátani — mondták. Nem értették meg, hogy a bűnbocsá
nat olyan szélesre tárása, ahogyan Jézustól látták, Isten akarata lehet. 
Isten nem osztja válogatás nélkül a bűnbocsánatot. Isten megítéli és nem 
megbocsátja a bűnt a Messiás által, gondolták. Keresztelő János bizal
matlanságának is az a magyarázata, hogy nem értette meg a bűnbocsátó 
Messiást. (Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?) A Messiás nem 
lehet „bűnösök barátja” és nem bánhatik olyan istenkáromló „könnyel
műséggel” a bűnbocsánattal.

Ha Jézus orvosként, vagy csodadoktorként működött volna, nem 
szúrt volna szemet a farizeusoknak. Nem láttak volna kivetni valót sem 
a tevékenységében. A bűn büntetésének tartották ugyan a betegséget, de 
mégis fontosnak tartották a szenvedés enyhítését. Olyan emberbaráti 
cselekvésnek, amire Isten kötelez. Jézus azonban nem egyszerűen humá
nus alapon cselekedett. Tudatosan a bűnbocsánattal kötötte össze a gyó
gyítást, hangsúlyozottan hirdette Isten univerzális, mindenki számára nyi
tott szeretetét.

Jézus gyógyításai ilyen módon túlmutatnak az egészség helyreállítá
sának tényén. Isten feltétlen irgalmának, kegyelmes világhoz fordulásá
nak jelei, tényei. Nem osztja Isten két csoportra az embereket, egyfelől 
eleve, „von Haus aus” igazakra, másfelől pedig ugyancsak eleve bű
nösökre. Mindenki bűnbocsánatra szorul, de senki sincsen belebetonozva 
a bűneibe és menthetetlenül kitéve a kárhozatnak.

Jézus nagyon sok beteget meggyógyított, de a gyógyítások tényei 
ugyanolyan döntő jelentőségűek a szemlélő egészségesek számára, mint 
a gyógyultan távozókra. Mint jelek, arról tanúskodnak mind az orvosi
lag betegeknek, mind az egészségeseknek, hogy Isten szereti, megmenti, 
megtartja a világot, szolidaritást vállal a teremtményeivel. Ezt fedezték 
fel, ezért álmélkodtak és ezért dicsőítették Istent a szemtanúk. Érdemes 
megfigyelni, hogy a textus nem a meggyógyított betegekről mondja, hogy 
álmélkodtak és dicsőítették Izrael Istenét, hanem a jelen levő sokaság
ról. Több volt ez, mint osztozás a gyógyultak örömében. A kegyelmes, 
szerető Istennel való személyes találkozást jelentették nekik a szemük 
előtt lezajlott csodák.

Isten programja, „a földön békesség és az emberekhez jóakarat” min
denkire vonatkozik. Ezt a célt tűzte a világ elé és mindenki kötelességé
vé tette a megvalósításban való részvételt. Úgy tehetünk eleget, ha élünk 
Isten szeretetébó'I és szeretetérel.

A prédikációhoz

Hatásosan lehetne beszélni a sok szenvedésről, amit gyógyítani kell. 
Az elesettek, betegek, magányosok, kiégettek és másféle nyomorúságot 
szenvedők mellé állás hálás téma. Ez esetben azonban lapos prakticizmus- 
sá silányodik a textus üzenete. Többről van itt szó! Nem beszélve arról 
a veszélyről, hogy a farizeusokéval analóg helyzetbe kerülhetünk. Ök 
igazakra (maguk és köreik) és bűnösökre osztották az emberiséget. Mi 
gyakran gyógyítókra (mi magunk és köreink) és gyógyítandókra osztjuk. 
Ezzel a szép köntössel lopja be magát a diakónika teológiájába az álruhás 
farizeizmus! Nyüzsgő jótékonyságra buzdítássá is fakulhat a prédikáció, 
amely a jelszavakat a szolgálat teológiájától, a gyakorlatot pedig az üdv
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hadseregtől kölcsönzi. Nem megyünk sokra a Nyugatról ajánlott „kri
tikus szolidaritás” elvével sem, mert inkább kritikussá, mint szolidárissá 
akar tenni a társadalom iránt. — Azért érzem szükségesnek előre bocsá
tani ezeket, mert az egyre népszerűbbé váló diakóniai teológia félreérté
séből még ki-kinőnek olykor ezek a vadhajtások.

Abból lehetne kiindulni, hogy az evangélium örömhír. De nemcsak 
hír, szóbeszéd, hanem megvalósuló esemény is. Isten szeretete, emberrel 
való szolidaritása itt a földön, emberi viszonylatokban ténnyé válik. Az 
ember felemelkedését, békességét, jólétét itt a földön célozza, nerílcsak 
a túlvilágon. Hiszen az evangélium nemcsak ezen a világon, hanem en
nek a világnak szól. E világi, emberi viszonylatok, körülmények között 
aktualizálódik Istennek az ember javát célzó, kegyelmes, szerető akarata. 
Konkrétan fogalmazva, adott gazdasági, társadalmi, kulturális környe
zetben és tényezők között. Minél igazságosabb a társadalmi struktúra, 
minél szélesebb körre terjed ki az emberséges életszínvonal, minél tuda
tosabb és szervezettebb az egymásért való felelősség hordozás, minél jobb 
keretek szolgálják az ember testi-lelki jólétét és felemelkedését, annáí 
valóságosabban látjuk Isten szeretetét. Nemcsak szemlélői, vagy sóvárgói 
vagyunk ennek, hanem Istentől elkötelezett felelősséget is hordozunk 
érte.

A feladat tehát: teljes azonosulás minden a közösség javát szolgáló 
tervvel és tevékenységgel. Nagy dolog a maga helyén a karitatív tevé
kenység is, de a feladat ennél sokkal nagyobb. Nem elég a szeretetünk- 
kel megcélozni a társadalom egy-egy kirívóan elesett tagját, pláne nem 
elég társadalmi szolgálat ürügyén dohogni a bajokon, hanem rá kell han
golódni Isten univerzális szeretetére, hogy építő, kollektív szellemű al
kotó része lehessünk a haza és az emberiség közösségének. Öriási szol
gálat például a társadalom számára, ha nem kitenyészett egoista fióká
kat röpítünk ki családi fészkeinkből. Az együttmaradó, kitartó házastár
sak már szolgálnak az együtt és szeretetben maradással. Szolgálunk a 
társadalomnak, az emberi közösségnek, ha személyes, egyéni feladatain
kat, kötelezettségeinket nem akarjuk a társadalomnak átpasszolni, (gyer
mek nevelés, öreg gondozás) Megfizethetetlen szolgálatot tesz az is a tár
sadalomnak, aki a családját valóban családdá szervezi és annak meg 
is tartja. Szolgál az is, aki számára a másik ember mindenekelőtt való
ban ember és csak azután ügyfél, beosztott stb. Szolgál az is, aki igazi 
politikai meggyőződéssel sajátjának tekinti a szocialista magyar hazát és 
társadalmat.

Nehéz formális kapcsolatot találni a textus és a mai, cantate vasár
nap hagyományos mondanivalója között, ha azon kizárólag a muzsikát 
értjük. De vonzó, amellett igazi prédikációt mondhatunk Isten szere- 
tetéről és a rá válaszoló, őt dicsérő szolgáló életről.

Baranyai Tamás

Laikus kérdések és szempontok Mt 15,29—31-hez

Mihez hasonlítsuk ma életünkben ezt az igét? Ma „makkegészséges” 
ember alig van gyülekezeteinkben, s így valamiképpen mindnyájunkat 
érint ez az ige. Ma is nagyon sokan vagyunk olyan csonka-bonkák, akik 
rászorulunk Jézus gyógyítására. (45) — Világos hogy testi betegeket vit
tek Jézushoz. Ma csak lélekben tudjuk odavinni betegeinket Jézushoz, 
vagyis imádságainkban. De hisszük-e hogy Ő ma is gyógyít? Keresnünk 
kell Jézust, ha találkozni akarunk vele. Ha nem kapunk azonnal választ
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keresésünkre, akkor nagyon hamar elfáradunk. (45) — Jézus azt akarja, 
hogy higgyünk Őbenne — Őneki a betegség se nem nagy, se nem ki
csi, mert Ö tud gyógyítani. (45) — Betegségem alatt a klinikán találkoz
tam egy orvossal, aki iránt nagy bizalommal voltak a betegei. Hazajöve
telemkor tudtam meg, hogy ez az orvos nemcsak gyógyított és kezelt ben
nünket, hanem rendszeresen imádkozott is betegeiért. Az Isten nem ad 
olyan menlevelet az ő  gyermekeinek, hogy azok nem lesznek betegek. 
Nem azért van-e néha betegségünk, hogy jobban az Istenhez forduljunk? 
Egy több mint 10 év óta fekvő beteg testvérünk mondta: Én azelőtt is 
hittem az Istenben, de amióta betegágyon fekszem, azóta tudom csak, 
hogy milyen jó az Isten! Nem véletlenül sorolta fel Máté éppen ezeket 
a betegségeket, mert ezek a betegségek utaltak arra, hogy Jézusban az 
van itt, akit Isten küldött. (45) — A bibliakör tagjai semmiféle problé
mát nem látnak az ige értelmezésében. Az, hogy Krisztus gyógyított, ter
mészetes. Értik, hogy ez Jézus könyörülete is és messiási hatalmának ki
fejezése. (49) — Ma is gyógyít Jézus? A gyógyszerek és az orvostudo
mány hatalmas fejlődésének korában is? (49) — Mi is így van ez? Igen, 
hangzik a válasz, s ezután feltör a sok-sok bizonyságtétel, hogy Jézus 
hogyan gyógyított meg férjeket, szülőket, akkor amikor már csak benne 
lehetett bízni. Hivő orvosokról beszélnek. Olyan volt körzeti orvosról, 
aki imádkozni küldte a síró hozzátartozókat. (49)

HÚSVÉT UTÁN 5. VASÁRNAP

Lk 11,1—4

Ritka szép feladat előtt állunk, a Miatyánkról prédikálhatunk, de 
egyúttal nehéz feladat előtt is, mert a Miatyánkról kell prédikálnunk. A 
nehézség abból adódik, hogy a teljes Miatyánk az alapigénk a bevezető 
résszel együtt, és Rogate vasárnapján többféle igehirdetési megoldáshoz 
juthatunk el. Nyilvánvaló, hogy egészen más a feladatunk, mint amikor 
a Miatyánk egyes kérései kátéprédikációban vagy bibliaórán kerülnek 
elénk. LMK ülésen beszéltük meg textusunkat. Ilyen lehetőségek kerül
tek szóba:

' 1. Legyen igehirdetésünk a Miatyánk alapján buzdítás az imádko
zásra. Rogate másképpen a „kérés” vasárnapja, a Miatyánk is jellegzete
sen kérő imádság, ami a legjobban meg is felel a mi állapotunknak. 
Káhler: „A  farizeus hálát ad, a vámszedő kér.” Ezt a megoldást igazolják 
az 5—13. versek, ahol Jézus a bátor könyörgésre tanít „arcátlanságig me
nő merészséggel” , és a jó Atya képével a kérés meghallgatásának bizo
nyosságára biztat. — Mivel a Miatyánk „mintaimádság” és a tanítványi 
közösség együttesének adatott, ezért a közös liturgikus imádkozás kérdé
séhez is köze van. (Gondoljunk Lőhe evangélikus „litániájára” .) A kö
zös imádkozástól mi sokszor fázunk, s a közösségben mondott imádsá
gaink nagyon is egyéniek. A Miatyánk Isten ügyéért és másokért mon
dott imádság, tehát igazi közösségi és igazi missziói imádság. (Vicedom: 
Gébét für die Welt)

2. Szóljunk arról, amit a Miatyánkkal kapcsolatban ritkán érzünk, 
hogy ti. a Miatyánk, éppen úgy Isten igéje, mint a Biblia más helyei. 
Hiszen Jézus szájából való, amit többi igéjével együtt nekünk adott. 
Amikor elmondjuk a Miatyánkot, Isten igéjének „recitálói” vagyunk, 
ezért szolgál az különösképpen javunkra s ment meg minket. Hogy Is
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ten igéjének „recitálása” valóságos imává lehet, arra példa Mária éneke, 
amikor saját témájáról hirtelen átvált látszólag oda nem illő dolgokra. 
Miért mondjuk a Miatyánkot temetésen, esküvőn, naponta...? Mert eb
be az isteni igébe mindig belekapaszkodhatunk. — S amikor a Miatyánk
ról mint textusról prédikálunk, arra is gondoljunk, hogy minden kérés 
tulajdonképpen az evangélium hirdetése által valósul meg a világon. Azt 
is vegyük észre, hogy a Miatyánk minden mondata mögött hihetetlenül 
nagy öröm feszül. Öröm, hogy Istent Atyának ismerhetjük, hogy az Ű 
országa jön stb.

3. Meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy az egész Miatyánkot prédi
káljuk, megkeresve annak belső összefüggését, mondanivalóját. Az exe- 
getikai munka eredményének ismeretében itt is több felől indulhatunk 
el. Ha tekintetbe vesszük a Mt-ban levő Miatyánk szöveg-környezetét, fő
leg a 6,14—15-ben foglaltakat, akkor a bűnbocsánat elnyerése és gyakor
lása lehet a középponti mondanivaló. Nyilvánvaló, hogy még nagyon sok 
elindulás és igehirdetési megoldás létezik alapigénkkel kapcsolatban. 
A következőkben a legszükségesebb exegetikai adatokkal és meditációs 
gondolatokkal egy lehetséges kidolgozás felé kísérlek meg segítséget 
nyújtani.

Az ŰT-ban két helyen találjuk meg; a Miatyánk szövegét. A leg
újabb vélemények szerint a kétféle forma független egymástól, nem ál
lítható, hogy egyik alakult ki a másokból. Lk szövege 5 kérésből áll do- 
xológia nélkül. Nehézséget jelent, hogy a szószéki felolvasásnál, hogy 
mind Károlyinál, mind a próbafordításban a Miatyánk hosszabb alak
ját találjuk — valószínűleg Luther hatására, aki a Miatyánk szövege egy
formaságának megtartása miatt maga is kiegészítette Lk szövegét.

Az 1. versben a Miatyánk születésének okát találjuk. Egyrészt a tanít
ványok látják, hogy Jézus időről időre imádságban keres és talál kapcso
latot Istennel. Innen fakad vágyuk. Szeretnék megtanulni, átvenni az 
„Atyával való közösség megélésének” ezt a módját. Másrészt Jézus tanít- 
ványi köre saját Mesterétől akar új imádságot tanulni — a kapott új 
tanításnak megfelelőt.

Az Űr imádsága nem imaformula, hanem a helyes imádkozásra rá
nevelő tanítás. Mert „az imádkozó ember és a könyörgést meghallgató 
Isten viszonya nem gondolható el úgy, hogy az ember elsorolja mindazt, 
amit az ő maga szempontjából jónak lát és a maga számára kíván, Isten 
pedig csak erre vár s ezt azonnal teljesíti. Nem úgy áll a dolog, hogy 
nekünk vannak vágyaink, Istennek pedig van ereje ezeket teljesíteni. Az 
imádkozás fegyelem alatt áll. Ezt a fegyelmet Isten. . .  ígéretei biztosít
ják.” (Varga Zsigmondi Annak a megnyerése biztos tehát, amit a Jézustól 
tanultak szellemében kérünk.

A Miatyánk kettős távlatú imádság. Egyrészt benne Jézus úgy mutat 
önmagára, mint akiben s aki által Isten régi ígéretei máris megvalósul
nak, másrészt a parusziára utal, amikor ezek a kérések mindenestül be
teljesednek.

a) A megszólítás, az első kéréssel szorosan összekapcsolódva adja 
az egész imádság lényegét: „Atyánk, szenteltessék meg e neved!” Jézus 
Krisztus által Atyánknak szólíthatjuk Istent. Amikor ingadozik hitünk, 
amikor csak tudunk Istenről, de személyes viszonyban lesz kérdéssé szá
munkra Isten, Jézus az elvesztett Istennel újra a legközvetlenebb módon 
hoz kapcsolatba, amikor ajkunkra adja ezt az imádságot: Atyánk... 
Ezért van értelme imádságunknak, mert ő  kérést meghallgató Atya, aki 
értünk van, értünk munkálkodik, szeret. . . Atya, aki minden áldások for
rása . . .  Atya, aki Teremtő Űr, akié minden hatalom és dicsőség. Univer
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zális Úr, minden ember hozzá tartozik, ezért lehet a mi Atyánk is. Egy 
Atya gyermekeiként pedig egymásnak testvérei is vagyunk. Nem is imád- 
kozhatjuk a Miatyánkot másképp, csak az összemberiség tagjaként, szün
telenül gondolva a testvérre.

Amikor az Atya név említésével Istent szólítjuk, nem pogány módra 
idézzük meg öt. „Isten ígér ebben a névben, nem az ember igéz ezzel a 
névvel.” Amikor Isten nevének megszentelődéséért könyörgünk, akkor 
azt a „programot tekintjük szentnek”, amit az Atyai név hordoz, (mint 
ahogy Jézus neve is magában hordozza viselője programját). Ránk néz
ve tehát ez a kérés szent engedelmességet követel. Az ÓT szavaival: 
„Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (3Móz 19,2) Luther szerint pe
dig Isten neve tanításunk, életünk, imádságunk által lesz szent közöttünk.

Jézus főpapi imádságával való összefüggésben úgy is fogalmazható 
kérésünk: „dicsőíttessék meg a neved” (Jn 17; 12,28) Isten nevét pedig 
nem szép templomok építésével és hasonlókkal dicsőítjük elsősorban, ha
nem nevének megvallásával, műve hirdetésével, életünk átadásával, aka
rata szerinti életfolytatással. (Mt 5,16) Isten ugyanis nem szent dolgokat 
akar magának, hanem szent embereket, akik neki szolgálnak.

b) „Isten neve úgy szenteltetik meg, hogy Ö uralkodik.” Abban di
csői ttetdk meg neve, hogy országa eljön az emberekhez. A fejünket eme
li fel ez a kérés, reménységünket izmosítja. Hiszen Isten királyi uralma 
már közel jött hozzánk Jézus Krisztusban, Aki egyszerre tartalma, hir
detője és majdan teljességre juttatója Isten országának, amely máris 
terjed mindenhol, ahol az evangéliumot hirdetik, hallgatják és követik.

Amikor Jézus megtérésre hív, azzal beállít bennünket országa új 
rendjébe. Hogy körülöttünk és általunk is valósuljon a szeretet, az igaz
ság, az élet, a bűnök bocsánatának országa, ehhez adja Isten Szentlelke 
ajándékát is. „Jöjjön el Szentlelked és tisztítson meg bennünket” — így 
őrizte meg számunkra néhány kézirat ezt a kérést.

c) Természetes, hogy a világ Atyjának köze van a világ kenyeréhez. 
Isten test és lélek szerint is gazdánk. Azzal, hogy Tőle kérjük a kenyeret, 
valljuk, hogy elsősorban az ő gondviselő jósága által látjuk biztosított
nak életszükségleteinket. Ugyanakkor ez a kérés kötelezés is önmagunk 
számára, hogy ne legyünk érzéketlenek embertársaink anyagi kérdései 
iránt. „Nem maszek pék az Isten, hogy csak nekünk süssön.” Ezt a ké
rést csak minden emberrel szolidaritást vállalva mondhatjuk el. Isten 
nevének megszentségtelenítése, ha nem akarata szerint végezzük mun
kánkat és nem szándéka szerint osztjuk szét a föld javait. Okkal vagyunk 
tehát azokkal, akik igazságosabban osztják el a munka gyümölcsét, akik 
őrzik a világ békéjét, s szívesebben élünk ott, ahol nincs uzsora, profit
éhség, munkanélküliség. (Vö. Luther: Nagy Káté)

d) Isten azáltal szenteli meg nevét, hogy az embereket gyermekeivé 
teszi. (1 Kor 6,11) „A megbocsátás az, ami gyökeresen megújítja életün
ket.” Az ember létalapja az, hogy Isten bűnbocsánatából él. Ezzel állítja 
helyre Isten az emberekkel megromlott kapcsolatunkat s tesz képessé ar
ra, hogy akarata szerint éljünk. A bűnbocsánatra ezért éppúgy szüksé
günk van naponta, mint a mindennapi kenyérre. Nem lelki higiénia mi
att, hanem azért, hogy erőt nyerjünk általa a szolgálatra, az irgalom és 
türelem gyakorlására. Ebben a kérdésben ismerjük fel Istent igazán 
szent Ürnak, Bírónak — de szerető Atyának is, akinek hűsége hordoz 
minket.

e) „Ne vígy minket kísértésbe!” — „A tanítvány segélykiáltása ez, aki 
szeretne az úton maradni.” Isten dicsősége érvényesül akkor is, amikor a 
kísértésekből kiment minket. Ügy történik ez, hogy amikor „a Sátán
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azzal kísért, hogy ne higgyünk Isten szeretetében és ne szeressük ember
társunkat”, Isten Űr marad kísértéseinken, s jó kimenetelű próbákká te
heti azokat számunkra. Ha kérték is Isten kegyesei valaha: tégy próbára, 
Uram (Zsolt 139, 23—24), mi inkább gyengeségünket érezzük és azt, hogy 
saját erőnkből nem tudnánk úrrá lenni a kísértéseken.

Végül egy vázlatkísérlet:
Jézus Krisztustól azért kaptuk ezt a drága imádságot, hogy szün

telenül megújuljon általa életünk. Benne újra Istent ad szívünkbe, Atyát 
ad, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk.

1. Visszaadja elveszett engedelmességünket. Szent keresztyén életre 
erősít meg.

2. Űj perspektívát nyújt országa felragyogtatásában.
3. Űj kinyílást ad a világra a kenyér és a testi dolgok tekintetében.
4. Űjra meg újra szembenézet bűneinkkel. A bűnbocsánat örömében 

járat.
5. Biztat, hogy „Isten szeretetére támaszkodva merjük jóval legyőz

ni a gonoszt”.
Mindarra pedig, amit az Atya kezéből már kaptunk és amit remény

séggel kérünk és várunk a diakóniai tetteivel mondjuk és éljük vála
szul a glóriát,

Bárdossy Tibor

Laikus kérdések és szempontok Lk 11,1—1-hez

Jézus a valóságos Isten. Miért imádkozott mégis? Ezzel is a végletekig 
menő engedelmességét gyakorolta. — A Miatyánkban csak kérések" sze
repelnek. Hálaadásra miért nem tanította Jézus ebben az imádságban 
tanítványait? Talán ez is végtelen szeretete, mert mi lenne velünk, ha 
csak a hálaadással együtt elmondott kéréseink nyernének meghallgatást? 
(48) Nem vagyunk őszinték, azért nem tudunk úgy igazából imádkozni. 
Általában idegenkedünk az imádságtól. Megszoktuk, hogy az a mienk az 
életben, amit így, vagy úgy megszerezhetünk magunknak és semmi több. 
Sokan ott vétik el a dolgot, hogy az imádságot valami olyan „terülj asz
talkáménak gondolják, az Istent pedig holmi imameghallgató automa
tának, amit, illetve akit tényleg nem vehet komolyan felnőtt ember. A 
Miatyánkban Jézus úgy tanít imádkozni, hogy ez az imádság nem gyen
gíti, de erősíti és megszenteli akarásunkat és igyekezetünket arra, hogy 
helyt álljunk az életben. (42) — Miért van az, hogy a különféle feleke- 
zetűek nem tudják egy szöveggel imádkozni a Miatyánkot? Ennyi ökume- 
nére se futja? (42) Miért nem tesznek az egyházak még több lépést az 
egységes szöveg érdekében? Jó volna a Miatyánkról olyan igehirdetést 
hallanunk, amely annyira időszerű és nekünk szóló, hogy csak ezen az 
egy vasárnapon lenne elmondható. (48)

Különös dolog az a mindennapi kenyér. Hallottuk mi minden tar
tozik ide egészen a leszerelésig meg a családi életig és ez valóban így van. 
Ebben a kérésben valóban azt kérjük, ami nélkülözhetetlen. — Minden
napi kenyeret kérünk, nem holnapit, vagy jövő esztendeit. Miért? Aki 
keresztyén nem gondoskodhatok jövőjéről, nem tervezhet? Azt hiszem, 
itt arról van szó, hogy Isten megszabadít a holnaptól való félelem
től. (42)
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MENNYBEMENETEL ÜNNEPE

Lk 24,50—53 

Az út tovább vezet

Figyeljünk fel arra, hogy Jézus mennybemenetelének történetét a 
hagyományból egyedül Lukács evangélista építette bele az evangéliumi 
történetbe. Márk evangéliumában is említés történik ugyan a mennybe
menetelről, de csupán abban a toldalékban, amely eredetileg nem tarto
zott az evangéliumhoz.

Nem arról van szó, hogy az őskeresztyénség nem tudott volna Jézus 
mennybemenetelének tény érői. Kezdettől fogva vallotta az egyház a 110. 
zsoltár szavaival, hogy az ő Ura Isten jobbján ül. De Jézusnak ezt a fel- 
magasztalását feltámadásával azonosította. Azért lehetett úrrá a halálon, 
mert Isten az ő hatalmában részesítette őt. A Feltámadott megjelené
seinek az evangéliumi hagyományban található leírása is arról tanús
kodik, hogy Jézus már a feltámadáskor részesült a mennyei létformá
ban. A tanítványoknak a húsvéti történeteket fátyolos légkörrel megtöl
tő zavara és megilletődöttsége ennek a megsejtéséből fakadt.

Lukácsnak határozott szándéka van azzal, hogy Jézus eltávozását, 
feltámadásától megkülönböztetve, külön aktusként írja le. Lukács nyo
matékkai hangsúlyozza, hogy Jézus története nem ért véget. A Csele
kedetek könyvében leírt eseményeket ismételten az élő Űr aktivitásá
ra vezeti vissza. „Az Ür pedig napról napra gyarapította az egyházat.. 
(Csel 2,47) Ez egyrészt azt jelenti, hogy a világtörténelem útja nem ért 
véget, amint azt sokan várták, hanem tovább halad az Isten által kitű
zött célok felé. De folytatódik Isten népének útja is a történelemben, 
mert Jézus nem vitte magával tanítványait dicsőségébe, amint azt fel
tehetőleg a tanítványok szívük mélyén remélték. Jézus története mégis 
minőségileg új szakaszba lépett. Jézus művének folytatói a mindenkori 
tanítványok lesznek, akiknek úgy kell képviselniük Urukat a továbblépő 
történelemben, hogy sem ők maguk nem láthatják, s másoknak sem tud
ják megmutatni Jézust. Ö azonban elrejtetten is velük marad. Ezt az 
utolsó napig tartó helyzetet szemlélteti Lukács a mennybemenetel törté
netével.

•Az eseményeket Jézus alakítja. Ö viszi ki a tanítványokat Bethánia- 
ba. A most következő korszak benne van Isten terveiben. Az utolsó cse
lekedete is tele van szeretettel. A tanítványok utolsó benyomásként az 
áldó Jézust őrizhetik meg emlékezetükben. Az áldás a Szentírásban soha
sem üres jókívánság, hanem Isten jelenlétének ígérete, és az ebből kö
vetkező bőséges eredmény. „Megáldalak, és áldás leszel” — ígéri Isten 
Ábrahámnaik. Jézus áldásából kitűnik, hogy Jézus, ha el is rejtőzik az 
övéi szemei elől, mégis velük marad. Sőt Isten teljes hatalmával felru
házva marad mellettük. Az első keresztyénség a mennybemenetelt soha
sem tekintette eltávolodásnak. Imádata a Lélek által jelenlevő Úrnak 
szólt.

Jézus mennybemenetelével nem veszítettünk, hanem csak nyertünk. 
Az a Jézus, aki értünk meghalt és feltámadott, levetette az idő és tér 
korlátáit, s így az egész világhoz közel került. Ez magyarázza a tanítvá
nyok ujjongó örömét. „Nagy örömmel és Isten dicséretével a Gyermek 
születéséért kezdődött Lukács evangéliuma. Most Jézus útját befejezte, 
engedelmessége teljességre jutott, keresztjét elhordozta, és mindennek 
az eredménye a nagy örömmel örvendező tanítványi gyülekezet. . . ” —
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írja Schlatter Lk 24,53-ról. Ez az öröm az utolsó idők még úton levő 
gyülekezetének öröme.

Félreértenénk igehirdetői feladatunkat, ha ezen az ünnepen erről 
az örömről prédikálnánk. Úgy kell tanúskodnunk a mi elrejtőzött és 
mégis valóságos és jelenlevő Urünkról, hogy a tanítványok öröme átra
gadjon gyülekezeteinkre. Meg kell égnie az elharapódzott lelkipásztori 
és gyülekezeti pesszimizmusnak alapigénk tisztítótüzében. Ehhez pedig 
éppen az az ünnep kínál megfelelő alkalmat, amelyen valószínűleg — 
munkanap lévén — a szokottnál kisebb gyülekezet vár bennünket.

Krisztus a világ országútján

Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól. Ennek a búcsúnak máig hatóak 
a következményei. Jézust nem láthatja többé földi szem, s nem tudjuk 
többé senkinek sem bemutatni őt: Itt van! Nézzétek, Ó a mi Urunk! 
Sok bizonytalankodás és megátalkodottság forrásává vált ez keresztyé
nek között is. A tanítványokat mégsem szomorítja el a búcsú. Tudják, 
hogy a mennybemenetelt követő időszakon Jézus áldása nyugszik. „Jobb 
nektek, ha én elmegyek” — mondja Jézus János evangéliumában. A Jé
zussal való kapcsolat nem szakadt meg, csak új és teljesebb formát öl
tött magára.

Jézus az övéin keresztül jelen van most is a világban. Őt nem köti 
már Palesztina földje, nem zárja magába az első fél évszázad. Velünk jön 
a történelem vándorútján. Jézus az egyetlen a történelem nagyjai kö
zött, aki korát elhagyva is az élet fényét sugározza magából.

Az élő Úr azonban a benne hívők szolgálata mögé rejtőzik. Embe
rekkel találkozunk, akik róla beszélnek, s akiknek életén nyomot ha
gyott Jézus szava. Ez könnyen félrevezethet bennünket. Mintha emberek 
őriznék a Jézus-hitet. Pedig áz élő Jézus teremti meg újra és újra a ben
ne való hitet, bár erre bűnös természetünkben semmi fogékonyság nincs. 
Az élő Ür eleveníti meg számunkra és teszi hatékonnyá az igét és a 
szentségeket.

A velünk vándorló Jézusban személyes urunkat ismerhetjük fel. Egy 
elv vagy tanítás mindig merev és személytelen. Nincs tekintettel arra, 
hogy minden ember más, s minden embernek a helyzete is más. Nem
rég egy riporter megkérdezte egy juhásztól, hogy hogyan, is tud eligazod
ni a rengeteg egyforma bárányon. — Nincs ezek között egyetlen egyfor
ma sem, kérem — hangzott a válasz. — Az egyiknek a füle hosszabb, 
a másiknak a szőre göndörödik másképp, s én tudom, hogy melyiknek 
milyen bánásmódra van szüksége. — Jézus reánk maradt legrégibb áb
rázolása egy pásztorszobor. Aki megalkotta, tudta a titkot: Olyan Urunk 
van, aki úgy osztja ítéletét és kegyelmét, ahogy arra éppen szükségünk 
van. Ezért szűnhet meg magányosságunk a Jézus Krisztusba vetett hit
ben. Ki ne jött volna még rá, hogy a legmelegebb emberi közösségben is 
végső soron teljes megértés nélkül maradt magányos emberek vagyunk?!

Az élő Urat nem gátolhatják útjában még az övéi sem. Igaz, hogy 
az egyház népe tanúskodik az élő Ür jelenlétéről ebben a világban, de 
az egyház Ura „nagyobb a mi szívünknél” .

Pár héttel ezelőtt egy idős haldokló asszonyhoz hívtak. Nem sok lel
kipásztori teendőm maradt. Idős testvérem derűs szívvel készült fel az 
Urával való találkozásra. Űrvacsoravétel után leányával átadatott nekem 
egy könyvet. Majd töredezett mondatokban ezeket mondta nekem: Tisz
telendő Ür! Ebben a könyvben szó van egy evangélikus lelkészről is. Én
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ismertem. Amikor még aktív szülésznő voltam, elmentem hozzá, mert 
egy családban, ahol éppen egy újszülöttet segítettem a világra, meghalt az 
apa, és. én segítséget kértem a számukra. Az a lelkész azt válaszolta, hogy 
miért szül gyereket az, aki szegény. És én ezt azóta sem tudom elfelej
teni. És ott a haldokló ágya mellett meg kellett kérdeznem magam
tól, hogy mi lett volna ennek az asszonynak hitével, ha az élő Űr meg 
nem őrzi azt?

De az is az élő Űrnak köszönhető, hogy nagy történelmi változások 
után is megtalálhatjuk a keresztyén élet és szolgálat útját. Minden kor
ban meg kell találnia a keresztyén embernek azt az életformát, amely
ben Jézust követheti. De a legtöbbször az történik, hogy gyülekezetek 
és egyes keresztyének mereven ragaszkodnak azokhoz az életformákhoz, 
amelyeket évtizedekkel, sőt évszázadokkal ezelőtt apáik alakítottak ki 
a saját koruk viszonyai között, és el sem tudják képzelni, hogy lehet más
ként gondolkozni és élni egy keresztyén embernek. Az élet szakadátlan 
változását azonban megállítani nem lehet, és akkor következik be az, 
hogy az addig konzervatív, a hit rugalmasságát nem ismerő emberek a 
népviselettel együtt a hitüket is levetik, s a falujukkal együtt az egyhá
zukat is elhagyják. Pedig élő Urunk van, aki a technika századában is 
otthon van, és úrrá tud lenni a gépek között, vagy az új lakónegyedek
ben folyó életünkön is.

Egyházunk számára a legnagyobb terhet azok a keresztyének jelen
tik, akik még mindig a múlt egyházi viszonyait sírják vissza. Nyíljon fel 
a szemünk annak meglátására, hogy élő Urunk van, aki az új társada
lomban is utat tör az ő népe számára. Hisszük, hogy az élő Ür késztet 
ma bennünket arra, hogy vállaljuk népünkért és a világért a diakónia 
útját, az ember testi-lelki javát néző és kiváltságokat nem igénylő szol
gálat útját. Egyedül a frissen tájékozódó és korszerűen engedelmeskedő 
gyülekezet lehet méltó a mennybe ment Úrhoz.

Jézus eltávozásának célja az egész világ üdvössége. Egy falu vezető
jének a falu gondját kell magára vállalnia, de egy ENSZ-diplomatának 
az egész világ szempontjait szem előtt kell tartania. Természetes, hogy 
aki „az Isten jobbján ül”, tehát Isten teljes hatalmában részesült, ezt a 
hatalmat az egész világ sorsa érdekében gyakorolja. A mennybemenetel 
éppen azt jelenti, hogy Jézus palesztinai útja az egész világ országújá
vá szélesedett. Ha szemünk elől el is rejti hatalmát, földi életének meg
nyilvánulásai, minden illúzió nélküli szeretete a továbblépő történelem 
tartalma és végső célja. Igaz, hogy az élő Úr a hárornmilliárd ember 
hatalmas tömegében sem veszt el bennünket szeme elől, de azoknak, 
akik ebből a pásztori szeretetből élnek, a leghétköznapibb feladatukat 
is Uruk világméretű szeretetét szem előtt tartva kell vállalniuk és vé
gezniük.

A tanítványoknak üres kézzel, minden földi hatalom nélkül kellett 
az Olajfák Hegyéről visszatérniük a történelem zűrzavaros országújára, 
és mégis tele vannak örömmel, mert tudják, hogy nem egyedül kell azon 
járniuk. Ha olykor reánk is szakad a magunkra hagyottság súlyos ter
he, hitünkkel látnunk kell a mennybemenetel érmének másik oldalát is: 
Íme én ti veletek vagyok — mondotta az Űr — minden napon a világ 
végezetéig.

Cserháti Sándor
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Laikus kérdések és szempontok Lk 24,50—53-hoz

A tanítványok örvendező és Istent dicsőítő magatartása küldetésük 
jó megértésében rejlik. Elválaszthatatlan azonban az örömtől a Krisztus 
távozása feletti fájdalom érzete. A tanítványok is emberek, de Jézus ígé
reteinek is birtokosai. Itt valóságban az megy végbe, hogy a tanítványok 
küldetésük tudatában a jövőre gondolnak. S ez a jövő számukra nem 
Krisztus nélküli lét. Ez szorítja ki szívükből a búcsú fájdalmát annyira, 
hogy az evangélista említést sem tesz róla. (40)

Jézustól testi értelemben elszakadtak de a bennük levő öröm ar
ról beszél, hogy lelki értelemben nem szakadtak el. Imádva tértek visz- 
sza, ez aláhúzza, hogy elfogadták a feltámadott valóságos istenségét. A 
csendből, az Űrral átélt együttlétből visszamennek az élet zajába, de 
hogy el ne szakadjanak Uruktól, gyakran vannak együtt a templomban. 
(26/a)

Mit jelent az, hogy Jézus megáldja tanítványait? Van olyan értelme, 
hogy ezzel az áldással beiktatja őket hivatalukba? Az egyház hasonló 
gyakorlatának milyen kapcsolata van az 51. v-ben jelzett áldással, vagy 
más bibliai eredete van-e? (40) Az áldásban benne van mindaz a sok 
kincs, mellyel Jézus megajándékozhatja az övéit. Csak testi elszakadás 
történt, de lelki nem. Lélekben megbizonyosodtak afelől, hogy Mesterük 
dicsőséges, győzelmes Isten. (26 a)

A tanítványok egyek az örömben és a dicséretben. Ezek ma sem mel
lőzhetők el. Az egység az egyház, a gyülekezet mindenkori jellemzője. Itt 
gondolhatok az ökumenikus törekvésekre, de azon túl is, magára az 
evangélikus egyházra. Jó azt tapasztalni, hogy a gyülekezetek és az egy
házi vezetőség egyet akar és együtt munkálkodik. Ilyenkor lesz igazán 
láthatóvá az egyén felelőssége és feladata. (40)

HÜSVÉT UTÁN 6. VASÁRNAP
Mt 10,29—33

A földön szolgáló gyülekezet
A húsvét utáni gyülekezet — a húsvétot követő vasárnapok nevei 

szerint — meghallhatta feladatát önmagával és Urával kapcsolatban, 
amikor azt hirdette neki az ige: ujjongjatok, énekeljetek, imádkozzatok. 
A mennybemenetel ténye, az akkor megkezdődött Krisztus-várás bőví
tette a gyülekezet feladatát. Az Urát visszaváró és fogadására készülő 
egyház feladata: a szolgálat. A mennybement Krisztus szolgálatot paran
csolt tanítványainak, s nem hagyta kétségben afelől sem őket, hogy visz- 
szajövetelekor ezt kéri számon tőlük. Nem más tehát a mai gyülekezet 
feladata sem: engedelmes szolgálattal teljesíteni Ura akaratát.

1. A szolgálat tartalma: vallástétel Krisztusról. Tehát a szolgálat lé
nyege, középpontja, meghatározója az élő Krisztus. A Krisztus-közpon
tú szolgálatnak van néhány veszélye, amellyel szembe kell néznie, s ame
lyet le kell győznie a szolgálni akarónak. Attól való félelmünkben, hogy 
eltérünk a krisztusi vonaltól, könnyen dogmatikus tanítássá merevül a 
szolgálatunk, s tudományosnak látszó, de száraz és élettelen lesz a pré
dikációnk. Nem vallástétel, hanem Jézusról, vagy az egyház tanításáról 
szóló értekezéssé válik a mondanivalónk. Sem az igehirdetőnek, sem az 
igét továbbadó igehallgatónak nem ez a feladata. De nem is a másik vég

246



let, hogy ti. személyes bizonyságtétel ürügyén saját mondanivalónk lép 
fel a vallástétel igényével. Szubjektív érzéseink kicsapódása, saját „hi
tünk” propagálása ugyancsak nem lehet feladatunk. Mégkevésbé egy 
olyan álvallástevő magatartás, amely azt gondolja, hogy neki kell meg
védenie Krisztus ügyét, vagy magát az élő Krisztust ellenségeitől. A val
lástétel nem polémia, vagy vita az istenellenes véleményekkel. A szen
vedélyes öntudat-hangoztatás és rajongás végzetes félreértése annak, amit 
Jézus Krisztus igényel, és ebben az igében is tanítványai elé tárt. Az 
igazi vallástétel: —Krisztus továbbadása. Tehát azt tenni, amit ő tett, azt 
mondani amit ő mondott úgy, ahogyan ő tette és mondta. Bizonyságtéte
lünk nyomán ne felvilágosítást, vagy beszámolót kapjanak Krisztusról 
az emberek, hanem magát Krisztust. Textusunk jó példa arra is, hogy 
mit jelent azt és úgy cselekedni, beszélni, ahogy Krisztus tette. Itt pl. az 
Atya szeretetét hirdeti. A mi feladatunk is az, hogy hirdetjük mennyei 
Atyánk szeretetét: gondot visel a legkisebbről is, számontartja a leg
apróbbat is. Nem kivételez, minden az ő tudatával és akaratával törté
nik, hűsége lépten-nyomon tapasztalható. Bizonyára nem véletlen, hogy 
Jézus éppen így hangsúlyozza az Isten szeretetét. Vagyis azt, hogy Isten 
az egész világot szereti, benne még a legkisebb verebet is és minden 
embert kivétel nélkül. Így és erről kell bizonyságot tennie a Krisztus ta
nítványának is. Közvetlen ehhez kapcsolódva hív Jézus bizonyságtétel
re. Egészen világosan tudtunkra adva ezzel, hogy nem az ítélkezés és a 
másik ember gyűlölete a feladatunk, hanem a másikon való segítés. Nem
csak a lelkén, hanem a testén is, tehát az egész emberen. Gyakorlatilag: 
munkájában, törekvéseiben, gondjaiban, örömében egyaránt testvére len
ni. Így hirdethetjük aktuálisan Isten szeretetét, s így válik magatartásunk 
vallástétellé: nem Jézus nevének emlegetésével, hanem emberszereteté- 
nek továbbadásával.

2. A szolgálat színhelye: az emberek előtt. Vannak befelé, önmaguk 
felé forduló keresztyének. ^Hitéletük lejátszódik a szívükben. A meghal
lott igét lelkűkben ápolgatják, anélkül, hogy annak lenne valamiféle kö
vetkezménye életükre és magatartásukra nézve. Meg is nyugtatják ma
gukat: elintézték lelki életüket önmagukban, csak azt nem veszik észre, 
hogy önző módon az ilyen magatartás eleve ellentmond a szolgálatnak, 
hiszen ahhoz, hogy egy magatartás szolgálat legyen, okvetlenül kell a 
másik ember, akinek szolgál. Vannak olyan keresztyének is, akik azt 
gondolják és hangoztatják, hogy ők egyedül és kizárólag Isten felé for
dulnak. Mindig voltak ilyenek. Régen remetének mentek, ma álomvilág
ban élnek. Templomok misztikus csendjében elmerülök, vagy zárt vallá
si közösségek titokzatos Isten-idézői egyformán azt igyekeznek önmaguk
kal elhitetni, hogy ők csak Isten felé fordulnak, felülemelkednek a bűnös 
világon, s így igazán keresztyének, Isten akarata szerint élő .emberek. 
Jézus világosan megmondja, hogy róla vallást tennünk az emberek előtt 
kell. Nem fölöttük lelki gőggel, vagy előlük elmenekülve, mintha tiltott 
dolgot művelnénk. Az emberek között, a mindennapok szürkeségében, a 
közös sorsban, feladatokban. Mégis: egy lépéssel előttük a példaadásban. 
A becsületes munkavégzés, a hűséges megállás, a tiszta kéz és tiszta száj 
ismertető jele az emberek előtt végzett szolgálatunknak. Az emberek kö
zött szolgálva tudjuk egyáltalán észrevenni, hogy milyen szolgálatra van 
szükségük, hogy hol kell segítenünk, hol igénylik szeretetünket. De így 
tudjuk megbecsülni is őket, testvérként közeledve hozzájuk, és elfogad
va az ő közeledésüket. Így vagyunk képesek tudatosan örülni embertár
sainkkal való közösségünknek. Ha szolgálatunk tartalmában Jézustól 
igyekeztünk tanulni, akkor ugyanezt meg kell tennünk szolgálatunk szín
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helyére nézve is. Ö is az emberek előtt, között gyógyított, prédikált, cse
lekedett. Kövessük ebben is!

3. A szolgálat erőforrása: Isten szeretete. Isten azért viseli gondun
kat, tart számon bennünket és tesz meg értünk mindent, hogy erőt ad
jon a szolgálatra. Isten erősítése nélkül nem tudunk vallást tenni Krisz
tusról. Isten szeretete nélkül félelemmel vagyunk tele. Félünk az anyagi 
nehézségektől. A mindig csak panaszkodni tudó ember nem ismerte meg 
azt, hogy Isten hűséges gondviselője, nem is tud róla bizonyságot tenni. 
Félünk önmagunk gyengeségétől is. Ügy érezzük, hogy alkalmatlanok 
vagyunk a szolgálatra. Mert azt nézzük, hogy milyen a beszédkészsé
günk, vagy az egészségünk, mekkorák a mi gondjaink, és milyen nagy 
az Isten ügye — és nem azt, hogy Isten szeretete nagyobb mindezeknél. 
Félünk az emberektől is: erősebbek, mint mi vagyunk; ki vagyunk nekik 
szolgáltatva, nem tapasztaljuk szeretetüket, sőt a mienket is visszautasít
ják, vagy nem becsülik. Félünk magának az Istennek a közönyétől: nem 
hallgat meg, nem törődik velünk, nem segít. Az ilyen gondolkodás ott 
található, ahol nincsen Istenbe vetett bizalom, hit és reáhagyatkozás. 
Krisztus tanítványa, ezzel ellentétben, állandóan tapasztalja Isten szere- 
tetét, s ez ad neki erőt a szolgálatra. Tapasztalja az igében, amely újra 
és újra megerősíti. Tapasztalja Isten cselekedeteiben: ad békés életet, 
munkánknak sikert, eredményt. Ad erőt a szolgálatra családunkban, a 
reánk bízottak között, népünk és társadalmunk körében. Ezenközben az 
üdvösség útján vezet: megbocsátja bűneinket, hittel, reménységgel, szere
tettel ajándékoz meg. Isten szeretete nyilvánvaló, csak nem vesszük ész
re, s ezért nincsen erőnk a szolgálatra. Isten cselekedeteit észrevevő, nyi
tott szemmel kell járnunk az emberek között, s akkor nemcsak azt lát
juk meg, hogy hol kellene segítenünk, hanem azt is, hogy Isten segített 
rajtunk, s ez a segítsége elegendő arra, hogy mi is tudjunk segíteni, szol
gálni, s így vallást tenni Krisztusról.

4. A szolgálat jutalma: Krisztus vallástétele rólunk az Atya előtt. 
Isten előtt nem azért állhatunk meg, mert szolgáltunk az emberek előtt 
Isten szeretetének erejével, hanem azért, mert Krisztus bizonyságot tesz 
rólunk. A leghűségesebb szolgálat sem ad jogcímet az üdvösségre. El ne 
bízzuk hát magunkat! Ha diakóniát gyakorlunk, ez kötelesség. Túltelje
síteni nem lehet a feladatot, mert ha mindent megtettünk is, azt mond
hatjuk csak, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak a kötelessé
günket teljesítettük (Lk 17,10). Aki azért járná ma egyházunk diakóniai 
útját, hogy így érdemeket gyűjtögessen Isten előtt, vagyis jutalmat kap
jon érte Istentől, az tévedésben van minden vonalon. Van jutalom, de 
nem kiérdemelt, hanem Krisztustól ajándékba kapott. Tévedésben van 
az is, aki földi jutáimat szeretne. Az így végzett szolgálat nem szolgálat, 
főként nem diakónia. Baj volt mindig az egyház története folyamán, ha 
az egyház szolgái elismerést, dicséretet vártak. Innen már csak egy lé
pés kellett, s a szolgálatra hívatott egyház uralkodni akaró egyházzá vált. 
Krisztustól idegen magatartás a földi jutalom várás. Itt is van másik 
véglet. Ha a szolgálat nehézségei ellensúlyozására, kárpótlásul valami
lyen bizonytalan, földi sérelmekért megfizető túlvilági boldogságot hir
detett az egyház, éppen olyan messze volt a Krisztus szerint való juta
lomosztástól, mint ha a földön kereste dicsőségét. A szolgálatért nem 
kárpótlás kell. A jutalom nem jóvátétele a sok földi szenvedésnek, ha
nem valóságos, igaz örömöt adó ajándék, beteljesedés. Megbizonyosodás 
afelől, hogy Krisztus nemcsak ígérte, hanem valóban vallást tesz tanít
ványairól az Atya előtt. És ez a Krisztus tanítványának a lehető legtöbb, 
mert azt jelenti, hogy örökre együtt lehet teremtő, megváltó és megszen
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telő Istenével. Krisztus vallástétele ennek érdekében történik, ezért szól 
mellettünk. Krisztus tanítványa egyedül ezért reménykedhet az örök
életben.

A húsvét felől jövő, mennybemenetelt is megélt gyülekezet már 
pünkösdre néz. Amikor arról hall, hogy feladata a szolgálat, jutalma pe
dig Krisztus vallástétele az Atya előtt, akkor tudja, hogy számára mind
ez a Szentlélek által valósul. Ő tölti meg tartalommal vallástételünket, 
hogy az valóban szolgálat legyen embertársainknak, ő teszi világossá és 
tapasztaltatja meg velünk Isten szeretetét, hogy az szolgálatunk erőforrá
sa lehessen, s ő maga a Paraklétosz, a Szószóló, hogy jutalmunkat elve- 
hessük.

Bárány Gyula

Laikus kérdések és szempontok Mt 10,29—33-hoz

Ennek az igének örömüzenete az, hogy az ember Isten legféltettebb 
teremtménye. — Nem mond azonban ennek ellent sok szomorú tapaszta
lat? Van, aki késő öregkorában élőhalottként tengődve sem tud meg
szabadulni a neki szenvedést jelentő élettől, s van aki korán meghal 
tragikus események következtében. — Itt nem általános gondviseléshit
ről van szó. Aki Krisztust követi, annak nem kell félnie, még ha halál 
környékezi is. (22)

Ez az ige bizonyítása annak a teológiának, amit mi vallunk. Annak 
bizonyítását érezzük, hogy a tanítványnak egy helye van, mégpedig a 
társadalomban állás. Az végzi a legnagyobb szolgálatot, aki nem „veréb
ként” áll benne, hanem úgy, hogy tudja miért. Nem önmegvalósítás az 
emberi lét értelme és célja, hanem bizonyságtétel Arról, aki Krisztusnak 
is Atyja. (39)

A gondoskodás nem mechanikus. Isten szabadságot ad az embernek, 
s ezért vigyáznia kell magára. De bízhatom abban, hogy a fő kérdések
ben, amelyekkel magam nem boldogulok, segítséget kapok Istentől. (22) 
— Hogy nyújt ma Isten védelmet övéinek? Miben látszik ma Isten védő 
szeretete a történelemben? Mit lehetne mondani erről az igéről ilyen cím 
alatt a vietnamiaknak, akik a békét hosszú ideig csak szótárból ismer
ték? Mit lehet mondani annak a családnak, ahol a gyerek meghal fehér
vérűségben? A szekularizáció egyik oka nem az, hogy ezt a védelmet 
nem érezték meg az, emberek életükben? (39)

Krisztus megtagadása akkor következik be, ha nem merem magam 
rábízni Isten gondviselő szeretetére. Ha cselekedeteink másról tanúskod
nak, a vallástétel hamissá válik. Ez a mai keresztyének nyomorúsága. 
A hajánál fogva előráncigált vallástétel többet árt, mint használ. Vallás
tételünkbe ne keveredjen maradiság, vagy reakciósság. (22) Hogyan te
gyünk vallást Istenről különböző foglalkozási ághoz tartozók anélkül, 
hogy kimondanánk nevét? (39)

PÜNKÖSD ÜNNEPE

Csel 2,14—22, 32—33 

Életre ébresztő Lélek

Nem az a mi bajunk, hogy a testünket kikezdte valahol a kórság, 
hogy tányér-kanál többet csörren otthon, mint elviselhetőnek tartanánk,
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vagy hogy nem sikerül zsebünkbe csalogatni azt a pár százast, ami ha
vonta még oda kívánkoznék érzésünk szerint, hanem az, hogy hiányzik 
életünkből — az élet. Az az eleven, friss beirányozódottság, az a hordo
zó erő, amelynek ha keservesen kell is megbirkóznia testi-lelki nyomo
rúságokkal, lehúzó körülményekkel, de mégis előbbre kerül, „járóképes
nek” bizonyul, sőt talán még valami emelő, „légtisztító” hatása is van a 
környezetére.

El nem felejtem azt a középkorú nőt, aki súlyos ízületi bajjal fe
küdt a kórházban. Összetört és elkeseredett emberre voltam elkészülve, 
.amikor szobájába léptem. Ö viszont éppen annak örült, hogy már át 
lehet tenni az ágyból a tolószékre, mert tud ülni, és csonkszerű kúpba 
préselődött ujjainak fonnyadt nyalábjával már önállóan tud lapozni a 
könyvben, ha olvas. Ennél sokkal többet mellesleg hosszabb távon sem 
remélhetett. De ő elmondta, hogy tíz-tizenkét éves gyerekek járogatnak 
fel hozzá beszélgetni, amit szemmel láthatóan érdekesnek találnak és 
azért jövögetnek elég rendszeresen, s hogy ő is mennyire örül ennek a 
ragaszkodó társaságnak. Szerény természetességgel arról is beszélt; mit 
jelent számára a hit ebben az elesett állapotban, amelyben mégsem el
esett, mert van tartalma és végső célja az életének.

Ez a nő tudott élni. Akárcsak az a férfi, aki rokkant szervezetének 
utolsó erejével még néhány virágágyat hozott össze a kertben. „Hogy 
legalább egy darabkán szebb legyen utánam a világ” — mondta, Vagy 
az az orvos, aki tudta, hogy testében már kúszik szét a rák, de ameddig 
bírta, bejárt a rendelőbe és másokon segítve készült arra, hogy neki 
szólóan hangozzék el fentről: „Kérem a következőt!”

Ezzel szemben mi hányszor csak azt látjuk, ami nincs (még nincs, 
vagy már nincs), szorgosan regisztráljuk a negatívumokat, hogy legyen 
min szömyűködnünk, sűrű legyintésekkel, vagy epés megjegyzésekkel 
intézzük el felebarátaink jó részét s általában „az embereket”, sérelmek
kel és részben bevallatlan vágyakkal megrakodva lihegünk végig az éle
ten, s nem tudjuk, mi bajunk, mért nem stimmelnek a dolgok bennünk 
és körülöttünk. Pedig magunkévá tehetnénk József Attila keserves-mély 
sóhaját: „Jaj, nem tudunk élni, nyavalyások.”  És hozzá a sikoltó kér
dés: „Ki verné föl lelkűnkben a lelket?”

ÉLETRE ÉBRESZTŐ LÉLEK KELLENE BELÉNK. Megelevenítő 
Szentlélek, új pünkösd!

A VALLÁSOSSÁGUNKBA. Annak idején a zsidóság szinte ki sem 
látszott a nagy vallásosságból, de Jézust azért simán megfeszítették. El 
azonban ne bízzuk magunkat, mert a magunk módján mi is megfeszít
hetjük Jézust, „keresztyénségünk” közepette is: egyikünk úgy, hogy esz
mévé desztillálja, melyet ünnepi órákra elővehet nemes lelki szórako
zás gyanánt s aztán visszarakhat „nyugdíjas” állapotba, nehogy beleszól
jon gyakorlati életébe; másikunk azzal, hogy önigazolási cégérnek hasz
nálja: megszokott értékrendszerünket és életstílusunkat lehet szentesíte
ni ezzel a magunk képére és hasonlatosságára átigazított-redukált Jézus
utánzattal s bebiztosítani magunkat változás ellen, jó kényelmes, fix me
revségre, melybe aztán bele is száradunk, tömör, holt képletté, kövületté, 
mely tanulságosan mutatja majd: ilyen is volt valaha. Mindkét „megfe- 
szítési modell” sajátja különben a bezártság és funkcióképtelenség: mind
annak a tudomásul nem vétele, vagy eljelentéktelenítése az igazi Jézu
son, ami kilökne beidegződéseinkből és szélesebb szolgálat sodrába vetne.

Csakhogy tudomásul kell vennünk: Isten azt a názáreti Jézust iga
zolta, aki túllátott kora vallásosságának szűk sövényén, aki szeretetét a 
kerek horizont széléig dobta szét, aki e föld és a test nyomorúságainak
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nem fordított hátat, mondván: nem az én asztalom, s aki egyetlen em
ber előtt sem eresztette le a sorompót, mert olyan tisztán ragyogott fel 
rajta az emberarc, a világra nyílt szolgálatképesség. Ezé a Jézusé a ha
talom, a kozmikus kulcspozíció, az isteni energiatárolók indítókara, a le
lek, az emberi egzisztencia szolgálatra elevenítésének titka, szívünk be 
tájolódásának ajándéka, mert „ilyesmiket” jelent, hogy ő „Isten jobbjára 
emeltetett”. Mit tegyünk, hogy életre ébresszen a Lélek? Csodálkozzunk 
rá szent döbbenettel erre a Jézusra, a „názáreti férfira”, akiben az Isten 
ma engem és téged mellen ragad és megkérdi: Akarsz-e követni? Vagy 
csak használni, kisegítőnek, alkalmi vigasztalónak, szépen hímzett lepel
nek?! Jössz-e utánam, vállalva az út rizikóját, vagy csak tisztes távolból 
integetsz és tapsolsz nekem, mint széplelkű szimpatizáns?! A megeleve
nítő Léleknek a követés odaadó lendületében nyílik meg az út az éle 
tünkbe, sehol másutt!

SZEMLELETÜNKBE IS könyörögjük bele a Lélek frisseségét!
„ Önarcképünk” például általában túl merev. Megrajzoltuk magunk

nak, elnagyolt és árulkodóan kedvező vonásokkal, s többnyire azokat 
szeretjük, akik hozzánk hasonlóan azonosnak tartanak bennünket oly 
szépen kigondolt önmagunkkal, melyet nagy átéléssel tudunk alakítani, 
s lebegő jóérzéssel, csak utána jön az elhessegethetetlen rossz érzés, a 
morális mámort törvényszerűen követő személyiség-bántalom, elfojtott 
mélyebb önismeretünk „üzenete a palackban” . Ilyenkor szoktunk „érthe
tetlenül” különösen ingerlékenyek lenni s lelkünk nem kívánatos mel
léktermékeit szétsugározni, akikre csak lehet, hogy nyomorúságunkból 
erényt kovácsolván szidjuk, ami szidható, s a méltó felháborodás kontó
ján számolhassuk el saját egyenetlenségünket, önmagunk gyanúsan szép 
és omlatag szobrának nyugtalanítóan magas fenntartási költségeit.

Ott van Péter, bt. első pünkösd „ünnepi szónoka”. Ö tett bizonyságot 
elsőnek Krisztus istenfiúságáról a tanítványok közül, de nem sokkal ké
sőbb ugyanőt kellett rendkívül keményen leintenie Jézusnak: Távozz tő
lem, Sátán! Ö volt a fő fogadkozó is, hogy ő ugyan semmiképp meg nem 
tagadná Urát — s még ugyan azon az éjjel nyüszítő féregként bizonygat
ta, hogy fogalma sincs, ki is az a Názáreti. Ezt a hitbelileg duplán lerob
bant embert fogadta vi-sza a Feltámadott a háromszoros „Szeretsz-é en
gem?” kérdés után. Újjáteremtette. Így lett Kéfás: Kőszikla. Miután oda
lett az „önarcképe”, összetört a kirakat, a Krisztus-arc vonásai kezdtek 
megjelenni magatartásán. Pünkösdkor nem a nagyszájú éltanítvány be
szélt, hanem a bukott és fölemelt ember, aki most már élethossziglan nem 
hallgathat arról az Úrról, aki ilyen! Aki a többi bukottat is föl akarja 
szeretni a porból, de aki a magabiztos mosolygókat visszavágja saját 
sarukba.

Az egyház sem úszhatja meg ön-kiábrándulás nélkül, ha azt akarja, 
hogy legyen pünkösdje és hitelesen szólhasson az emberekhez. Közösségi 
ábránd-ballasztjaink veszedelmes terhétől is meg kell szabadulnunk, mert 
hozzánk nőnek és felszívódunk bennük. A fölényes egyházat Krisztus 
lelöki önigazságának piedesztáljáról s megfürdeti a porban, amelyből 
vétetett. Mert itt kezdődik a szolgálatképesség: a por alapszintjén. Innen 
startol velünk a Lélek. Csak innen. S akkor boldogan lent hagyjuk az 
addig talán rajongva bámult kollektív önarcképet is, mely azt szuggerálta, 
hogy mi, az egyház, milyen nagyszerűek voltunk, mennyivel különbek 
másoknál, hogy csak ezt kell konzerválni, akkor minden rendben lesz.

Hatalmas felszabadulás, ha egy ember, vagy közösség végre el tud 
oldódni a múltjától, amelyhez már nem kritikai megbecsülés kötötte, ha
nem gyermeteg függési viszony, egy hagyományos képlet öntudatlan ter
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rorja, s amelynek gyermekruháiba felnövőiéiben is visszavágyott, hiszen 
oly jó volt azokban annak idején. A Jézus korabeli Izrael sem úgy kép
zelte „az utolsó napokat” — akár Jóéi nyomán is — ahogy azok „pünkösd 
napi része” beteljesedett. Csakis a megelevenítő Lélek győzhette le ben
nük a változási félelmet, azt az elemi erejű, be sem vallott szorongást,, 
amely a „legyen úgy, mint régen volt” igézetét szopja saját ujjaként.

Pedig a Szentlélek nincs kötve semmiféle régi modellhez, még „sebe
sen zúgó szél zendüléséhez” sem. Talán csak egyszerűen megújít egy em
bert, s az vállalja sorsát, közösségi rendeltetését, és közben rájön, hogy 
még önmaga megvalósításának is az ilyen élet a medre. Vagyis: megtanul 
élni. Helyreigazodó szívével összhangban olyan magatartást gyakorol be, 
amely egyre jobban hasonlít az életre. Ilyesféle szemlélet-változásban 
nyerhet prófétai lelkületet az egyház s benne a keresztyén ember. Pró
fétának lenni pedig azt jelenti: mintegy Isten szemével látni magunkat 
és feladatainkat, s nem indulataink, félelmeink és vágyaink görbetükré
ből. Lehet problémánk nem egy, mint ahogy lehetőségünk is. De a leg
döntőbb: életünk rendeltetés-vállaló, alkotó megelevenedése. Jövel Te
remtő Szentlélek!

Bodrog Miklós

Laikus kérdések és szempontok Csel 2,14—22, 32—33-hoz

Miért nevezzük pünkösdöt az egyház születésének, holott a 11 tanít
vány munkája és „propagandája” nyomán is lettek volna követői és ta
nítványai Jézusnak? Lehet-e úgy értelmezni Péter beszédében a Jézusról 
szóló bizonyságtételt, hogy éppen pünkösd a teljes emberi élet megol
dása? Megbocsáttattak bűneink és feltámadunk! (35) Ha a Szentlélek ki
töltetéséről van itt szó, akkor mit értsünk látásokon és álmokon ? A Szent
lélek segít ilyen látásokra és álmokra? Hogyan értsük az „utolsó napo
kat” ? Nem vette Péter túl előre ezt a próféciát? Nem rosszul alkalmazta? 
(40) Péter e részben egy kicsit erőltetetten alkalmazza a Joel jövendölé
sének beteljesedését Jézus Krisztusra. Van néhány olyan jelenség, ami 
még nem teljesedett be! (35) Nem az utolsó idővel, Jézus visszajövetelé- 
vel kapcsolatos ez a prófécia? (40/a)

Jézus megváltó és szabadító műve Péter és a többi tanítvány előtt 
csak pünkösdkor lett nyilvánvaló? Hiszen ismerték Jézust, látták az üres 
sírt, találkoztak a feltámadottal, szemük láttára távozott a tér és idő vi
lágából, miért volt szükség pünkösdre? (35)

Azért van szükségünk a Szentlélek kitöltésére, mert különben senki 
nem tudná segítségül hívni. Ami történt, értünk és azért történt, hogy 
ismerjük, valljuk Jézus Urunknak. Jézus segítségül hívását nem lehet az 
utolsó pillanatra hagyni. A Szentlélek segítségével nem elodázni kell vagy 
lehet Jézus hívását, a benne való hitet, hanem mielőbb megvalósítani.

A 32—33. vers szép egységben mutatja húsvét és pünkösd összetar
tozását. Azért töltetett ki a Szentlélek, mert Krisztus feltámadott, Atyja 
jobbjára került, a Szentleiket elküldte és most jönnek a tanúk. (40/a)

252



PÜNKÖSD 2. NAPJA 

1 Kor 2,11—13 

Az alapige megértéséhez

Mai alapigénk helyes megértéséhez hozzátartozik az a feladat, hogy 
beleállítsuk ezt a kiragadott 3 verset a nagy összefüggésekbe. Szükséges 
annak a történeti szituációnak a rövid ismertetése, amely Pál apostolt 
arra késztette, hogy ilyen módon fogalmazzon. Korinthus erkölcstelen
ségéről híres görögországi kikötőváros. A  filozófia hazájában a filozófiai 
gondolkodásmód ismert és elterjedt. Pál igehirdetésének egyszerű volta 
és tartalma a „keresztről való beszéd” a filozófiailag képzett görögség 
számára bolondság volt. Pál az 1. fejezet 18. versétől fejti ki, hogy a ke
resztről való beszéd az emberiséget döntés elé állítja. A világ szerinti 
bölcsességben bízók számára botránkozás és bolondság, azok számára, 
akik a Krisztust elfogadják, Isten hatalma és bölcsessége. (1. fej. 18,24., 
25. versei)

Pál lényegében az Isten és az ember viszonyát Vázolja fel a korinthu- 
siak előtt. Abból indul ki, hogy Isten a természetes emberi értelem szá
mára egy utat nyitva hagyott, amelyen járva Istent eszével is megismer
heti (1,21 a). De az emberiség ezen az úton Istent nem ismerte meg és 
ennek az lett a következménye, hogy Isten szemeiket megvakította, amit 
Ézsaiás egy félelmetes próféciában megjövendölt (Ézs 29,14). Isten most 
új utat választott. A világ szerinti boldogság és gyengédség útját dicsőítet
te meg. Elhatározta, hogy a „keresztiéi való beszéd” által tartsa meg azo
kat, akik hisznek szavában. (1,21 b, 23.) De ez a híradás a gyalázatos mó
don kivégzett világmegváltóról a zsidók számára botránkozás, a pogányok 
számára pedig bolondság, mert mind a két csoport hamis irányban keres
te a lényeget, az isteni kinyilatkoztatást. Az egyik fél csodálatos jelekben, 
a másik gazdag, szellemmel teli gondolatokban. (V. ö: Erich Stange: Die 
Korinther Briefe 23 k.) Isten útja pedig nem az emberi bölcsesség útján 
vezet. Ez volt tapasztalható a korinthusi gyülekezetben is, mely túlnyo
mórészben rabszolgákból, kikötőmunkásokból, iskolai képzettség nélküli 
emberekből, és szegény emberekből állott. Isten titokzatos bölcsessége 
ezeket az embereket tudta mozgósítani Szentlelke által.

Itt kapcsolható be az összefüggésbe textusunk, „ta tou theou” =  Isten 
dolgai, az az út és mód, amelyet Isten megmentésünkre választott, „pneü- 
ma tou theou” =  fordíthatjuk Szentlélek kifejezéssel (11. vers) Isten 
Szentleikének munkája ismerteti meg Isten bölcsességét az emberrel, 
melyet Krisztus keresztje mögé rejtett. Krisztus megismerése pedig „hüpo 
tou theou charisthenta hümin” =  szabad fordítással =  Isten kegyelmi 
ajándéka számunkra. Nem mindenki fogadja el ezt a bölcsességet, csak 
az, aki üres kézzel, alázatosan rábízza magát a Szentlélek megvilágositó, 
vezérlő és „távirányítású” hatalmára és erejére. (12. v) Isten akarata sze
rinti igehirdetés nem emberi bölcsességből származik, hanem az a Szent
lélek „doktrínája” és ott teremt életet és aktivitást a hívekben, ahol és 
amikor az élő Istennek tetszik. (13. v) Végső konklúzióként levonhatjuk 
ebből azt az igazságot, hogy az egyház élete, szolgálata Isten Szendéiké
nek a hatalmától függ, csak annyiban van értelme, amennyiben Isten 
Szentleikének engedelmeskedik.
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Gondolatok az igehirdetéshez

Bevezetés: Gyermekkoromban hallottam egy igehirdetést, amelyben 
a lelkipásztor a szószéken elmondott egy különös történetet. A lényege 
körülbelül ez volt. Egy komoly asszony azt panaszolta lelkészének, hogy 
szeretne igazi keresztyén életet élni, de környezete és baráti társasága 
furcsán néz rá, és annak is ki van téve megváltozott gondolkodása miatt, 
hogy bolondnak nézik őt. A lelkész azt felelte. „Asszonyom egyszer ok
vetlenül bolondokká kell lennünk. Vagy most a világ szemében, hogy 
Krisztusban lehessünk bölccsé, vagy akkor, amikor az örökkévalóság ka
pujához érünk és azt zárva találjuk, és akkor azt kiáltjuk: Óh én bolond! 
Eltévesztettem az utat!” A mai ige arra akar megtanítani minket, hogy 
felismerjük Isten megismerésének és szolgálatának az igazi útját.

1. Természetes emberi gondolkozásunkkal Istent megismerni lehetet
len. Pünkösd valamennyi igéje, a mai is erre az igazságra világít rá leg
először. Érthetetlen, nevetséges Isten útja a bűn által megromlott, önma
ga bűvkörében élő természetes ember számára. Amikor az egyház szüle
tésnapján igét kell hirdetnem, önkéntelenül is fülembe csengenek Prőhle 
Károly professzornak a nyári gyenesdiási lelkészkonferencián elhangzott 
szavai: „Gúnykacaj közben született az egyház! De ennek is van előzmé
nye a Golgotán, amikor Jézust gúnyolták, hogy súlyos kijelentéseinek 
kereszt lett a vége.” Pétert is kinevették, részeg embernek tartották. 
Pálnak is azt mondta Festus helytartó: „bolond vagy te, Pál! A sok tudo
mány Téged őrültségbe visz” (Acta 26,24). A mi természetes emberi értel
münk és Isten bölcsessége között Pál apostol is éles határvonalat húz. 
Isten ezt az utat lezárta és megítélte. Egy utat hagyott nyitva és ez nem 
más, mint a „keresztről való beszéd” bolondsága. A mai ember „látható 
Istent” szeretne és úgy gondolná, hogy akkor hinni tudna, mert enélkü) 
hinni embernek abszurdum, lehetetlen vállalkozás! Valahogy ösztönösen 
keres az ember önmagán kívüli „külső Istent”, amely ebből az emberi 
értelemnek a kátyújából kivezet, mert enélkül önmagunk körüli forgá
sunk centripetális és centrifugális erejétől nem szabadulhatunk. Ez a mi 
emberi életünk nagy nyomorúsága. Pünkösd nélküli élet perspektívát- 
lansága.

2. A Szenlélek ragyogtatja fel szívünkben Isten igaz ismeretét és 
bölcsességét. A Szentlélek vezet el arra a felismerésre, hogy Isten a tes
tet öltött, emberrel szolidaritást vállaló, a megfeszített és feltámadott 
Jézus Krisztusban ismerhető meg. Jézus által lett számunkra Isten „lát
ható és külső Isten” . A történeti Jézus és a feltámadott Jézus Krisztus 
az Isten megismerésének útja, csak benne, általa ismerhetjük meg Isten 
lényét és az emberekhez való viszonyát és akaratát. A Krisztus által 
megígért és elküldött Szentlélek tud felelni a számunkra oly égető kér
désre: kicsoda az Isten és mit akar a világgal? A Szentlélek mutatja meg 
Isten a világ elől elrejtett és titokzatos bölcsességét. Különös, hogy ez a 
bölcsesség a kereszt mögé rejtett bölcsesség. Külső látszatra a kereszt, 
kudarc, elbukás, gyalázat emberi értelemmel, de a Szentlélek győz meg 
arról, hogy a keresztről szóló beszéd Isten szeretetét és az emberrel való 
örök tervét jeleníti meg a mi világunkban. Isten Jézus Krisztusban 
„igent” mondott teremtett világára. Nem vetette el, szereti ezt a világot 
és meg akarja váltani. Ezt az igazságot nem mindenki tudja felfogni, csak 
az, akinek a megfelelő „hullámsávra” van beállítva a szíve, az tudja fogni 
Isten „leadóját” a hirdetett igében. Az a csodálatos, hogy maga a Szent
lélek végzi el a szíveink „behangolását” is a megfelelő hullámsávra. Tehát
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azok értik az Isten bölcsességét, akiket erre a bölcsességre a Szentlélek 
tanít. (13. v) A kereszt realitása, a múltnak egy darabja válik jelenné 
azok számára, akikben Isten Szentlelke elkezdi a munkát. Krisztus ha
tártalan szeretetét felismerik, erőtlenségében, gyengeségében Isten hatal
ma és ereje munkálkodik, megváltozásra késztet és új életet, bűnbocsá
natot ajándékoz és felébreszti a felelősséget az embertestvérek iránt is. 
A Szentlélek épít be az egyház közösségébe és vezérel, tanácsol, és utat 
mutat a mindennapi élet Isten szerinti feladataink helyes megoldásában.

3. A Szentlélek mutatja meg emberi életünk belső értelmét. A Szent
lélek műhelye az anyaszentegyház. Az egyházi közösségben, a gyülekezet
ben formálja, alakítja életünket, hogy alkalmas eszközök lehessünk a 
minket szerető Istenünk kezében. Az egyháznak olyan sugárzást kell ki- 
bocsátania magából, mint a sugárzó anyagok. (Rádium, uránium) Sem az 
egyház, sem a gyülekezeti tagok nem önmagukért vannak és élnek. Éle
tünk értelme és célja, hogy a Krisztusban való hitünk az embertársaink 
iránt tanúsított és gyakorolt szeretetünkben nyilvánvaló legyen. Ez a sze
retet nem korlátozódhat csupán a keresztyén testvérek leszűkített körére, 
vagy az ember lelki üdvösségének a munkálására, hanem az egész ember 
világi .földi élete beletartozik a keresztyén szolgáló szeretet dimenzióiba. 
A mai emberiség a „kitágult perspektívák” korában él. Isten Szentlelke 
ráhelyezi szíveinkre a mi korunk „tágölelésű” diakóniai szolgálatát. Nem 
elég ma a szép szó, hanem gyakorlati cselekvéssel kell megbizonyítani, 
hogy megértettük a Krisztus útját. Maxim Gorkijról tudjuk, hogy gyer
mekkorában sokat nélkülözött, szenvedett. Hideg szobában, rongyokban 
didergett. Nagyapja azzal vigasztalta: „takarózz be jól, az angyalok majd 
melegen tartanak” . Erre a kisfiú kis idő múlva megszólalt: „nem kaphat
nék az angyal helyett egy jó meleg dunyhát?” A Szentlélek arra tanít, 
hogy valóságosan segítsünk, kézzel foghatóan, mert ez a keresztyén em
ber életének az igazi értéke.

Befejezés: A Szentlélek ünnepén alázatos szívvel kérjük a mi Urun
kat, hogy isteni bölcsesség szerint szólhassuk az igét és cselekedhessük a 
szeretet valóságos cselekedeteit, hogy mindannyiunk élete olyan lehessen, 
mintha Krisztus járna közöttünk és velünk életünk minden napján.

Garami Lajos

Laikus kérdések és szempontok 1 Kor 2,11—13-hoz

Ha Isten Lelke képes egyedül megtanítani az embert Istent megis
merni' és szeretni, van-e akkor valamilyen felelőssége az embernek a hit 
és hitetlenség kérdésénél?

Az igazi ismerete Istennek, mindig arra tanítja az embert, hogy test
vérként és felebarátként ismerje fel a másikat. Ebben a világban, ahol 
ma bontakozik ki, hogy az ember felismeri-e világszerte azt, hogy az élet 
megmaradása áll vagy bukik azon, hogy az emberek megtanulnak-e em
bertárssá lenni, az egyháznak igen sokat kell munkálkodni azért, hogy 
mindenki felismerje: Felelős vagyok az embertársam boldogságáért, jö
vőjéért és életéért.

Valóban csak Isten Lelke képes nyitottszeművé tenni az embert azok
nak meglátására is, amik Isten ajándékai. Jézus Krisztusban a megváltót 
és testvért megismerni tanít Isten Lelke. Nélküle nem lenne élő Krisztu
som soha. Ügy gondolom, Isten Lelke tanít igazán értékelni a mi földi
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világunkat is. Ha azt Isten ajándékozta nekünk, akkor az nem a bűn 
világa, ahonnan menekülnünk kell, hanem az élet világa, ahol munkál
kodnunk kell. Nem elvágyakozva innen, hanem betöltve „emberi méltó
ságunkból” fakadó felelősségünket.

Isten ajándéka az egyház, de az egészségem, a családom is. Sok köny- 
nyelműség, felelőtlenül veszélybe menés — pl. gyorshajtás, mértéktelen 
evés és ivás, dorbézolás — megszűnne, ha gondolnánk arra, hogy ajándék 
az életünk. Mennyi családi tragédia nem lenne! Az öregek sokkal több 
szeretethez juthatnának.

Azt mondják, a gyülekezet nem tud mit kezdeni pünkösddel. Tud, 
ka a Lélek munkáját ilyen életszerűen hirdeti meg. (14)
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A z Evangélikus Sajtóosztály 
Iratterjesztésében kaphatók

Biblia — — — — — — — — — — — 93,— Ft
Családi Biblia — — — — — — — — — 130,— Ft
Újszövetség — — — — — — — — — 10,— Ft
Énekeskönyv (nagyalakú) — — — — — — 75,— Ft
Agenda — — — — — — — — — — 128,— Ft
Esketési emléklap — — — — — — — — —,50 Ft
Anyakönyvi kivonatok — — — — — — — —,50 Ft
Zárómérleg nyomtatvány — — — — — — 1,— Ft
Költségvetési nyomtatvány — — — — — — 1,30 Ft
Kis Káté — — — — — — — — — — 3,— Ft
Konfirmációi Káté — — — — — — — — 10;— Ft
Igés falitábla — — — — — — — — — 8,— Ft
Szolgálati napló — — — — — — — — 11,— Ft
Anyakönyvi ívek — — — — — — — — 1,60 Ft
Korál I. — — — — — — — — — — 55,— Ft
Konfirmációi emléklap — — — — — — — 2,— Ft
Karner: Isten, világ, felebarát — — — — — 4,— Ft
Hitvallási iratok I. — — — — — — — — 45,— Ft
Hitvallási iratok II. — — — — — — — 45,— Ft
Groó: Az élet kenyere — — — — — — — 5,— Ft
Prőhle: Ökumenikus imádságok — — — — 2,— Ft
Karner: Testté lett Ige — — — — — — — 45,— Ft
Űrvacsorai ostya — — — — — — — — 3,50 Ft
Ottlyk: Istenszeretet — emberszeretet — — — 17,50 Ft
Ottlyk: Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk 

történetében — — — — — — — — 82,— Ft
Vető: Tapasztalati valláslélektan — — — — 68,— Ft
Nagy: Egyház a mai világban — — — — — 85,— Ft
A reformáció öröksége és kötelezése — — — 22,— Ft
Egyházi Törvények — — — — — — — 25,— Ft
Korén: Irgalmadat éneklem — — — — — 35,— Ft
Pálfy: Jeremiás II. — — — — — — — — 62,— Ft
Káldy: Üj úton — — — — — — — — 135,— Ft
Koráliskola I. — — — — — — — — — 20,— Ft
Koráliskola II. — — — — — — — — — 50,— Ft
Veöreös: János levelei — — — — — — 100,— Ft
Görög: Csendes szobák — nyitott ablakok — — 26,— Ft
Hitünk-életünk (szórványhittankönyv) — — — 16,— Ft


